
 
 

 

  

 

 

  (lesson Plan)روزانه طرح درس 

 جلسه اول
 

 یهوشبر ی: کارشناسیلیمقطع و رشته تحص            ی:  هوشبریگروه آموزش                  یدانشکده :  پرستار

 01/01/0011 تاريخ ارائه درس : 0010-0011سال تحصيلي  :  

 01-01 ساعت:                   روز: سه شنبه  يپزشک کيزيفنام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 نفر 00 تعداد دانشجويان  :

 دکتر مهدی عسگری مسئول درس: 5/0 تعداد واحد:

 دکتر مهدی عسگری :مدرس دقيقه 01مدت کالس: 

 01/01/0011 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 ایمنی الکتریکی تجهیزات پزشکی )جلسه اول(:  جلسهعنوان 

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

 : اختصاصیاهداف 

 دانشجو  در پايان دوره بايد بتواند:

 .اهمیت و ضرورت توجه به اصول ایمنی در محیط های پزشکی را شرح دهد 

 ط های بالینی مسلط باشد. تاریخچه حوادث و سیر تحول دستورالعمل های ایمنی الکتریکی در محی -بر حوادث 

 .آسیب های ناشی از عبور جریان الکتریسته را نام برده و چرایی آن را توضیح دهد 

 مجازی روش آموزش :  

 اساليد، کامپيوتر، امکانات فضای مجازی و نرم افزارهای ارائه شده مانند نويد امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          

 -نوع آزمون: عنوان و

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

 چاپ: دهم به باال -ناشر:نوپردازان-ترجمه: دکترابوکاظمي-نويسنده: ديويد هاليدی و همکاران-عنوان: مباني فيزيک
نوبت  -ناشر: دانش نگار -ترجمه: حسين صالحي-رانسيس و همکاراننويسنده: سرز ف-عنوان: فيزيک دانشگاهي

 چاپ: اول
 نهمنوبت چاپ: -ژييناشر: آ-ترجمه: عباس تکاور-: جان آر کامرون و همکارانسندهينو -يپزشک کيزيعنوان: ف

 دقيقه   مدت زمان:  :    مقدمه 

 کلیات درس  

 دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 واحد برنامه ريزی درسي و آموزشي

 
 گروه اتاق عمل

 



  درس و دوم بخش اول 

  
 مدت زمان :   دقيقه

 

 مدت زمان :   دقيقه ی و نتیجه گیری جمع بند 

 
 

 دومجلسه 
 

 یهوشبر ی: کارشناسیلیمقطع و رشته تحص            ی:  هوشبریگروه آموزش                  یدانشکده :  پرستار

 10/01/0011 تاريخ ارائه درس : 0010-0011سال تحصيلي  :  

 01-01 ساعت:                   روز: سه شنبه  يپزشک کيزيفنام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 نفر 00 تعداد دانشجويان  :

 دکتر مهدی عسگری مسئول درس: 5/0 تعداد واحد:

 دکتر مهدی عسگری :مدرس دقيقه 01مدت کالس: 

 01/01/0011 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 (دومایمنی الکتریکی تجهیزات پزشکی )جلسه :  جلسهعنوان 

 (دومآشنایی با مباحث پایه ایمنی الکتریکی تجهیزات پزشکی )جلسه :   لسهجهدف کلی 

 اختصاصی :اهداف 

 دانشجو  در پايان دوره بايد بتواند:

 .شرایط اساسی جهت رخداد یک برق گرفتگی را توضیح دهد 

 .پاسخ های فیزیولوژیکی بدن در عبور جریان با مقادیر آمپرهای مختلف را توضیح دهد 

 طر فرکانس برق شهری در ایجاد آسیب ناشی از عبور جریان الکتریسته از بدن را توضیح دهد.اهمیت و خ 

 مجازی روش آموزش :  

 اساليد، کامپيوتر، امکانات فضای مجازی و نرم افزارهای ارائه شده مانند نويد امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          

 -عنوان و نوع آزمون:

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

 چاپ: دهم به باال -ناشر:نوپردازان-ترجمه: دکترابوکاظمي-نويسنده: ديويد هاليدی و همکاران-عنوان: مباني فيزيک
نوبت  -ناشر: دانش نگار -ترجمه: حسين صالحي-نويسنده: سرز فرانسيس و همکاران-عنوان: فيزيک دانشگاهي

 چاپ: اول
 نهمنوبت چاپ: -ژييناشر: آ-ترجمه: عباس تکاور-: جان آر کامرون و همکارانسندهينو -يپزشک کيزيعنوان: ف

 دقيقه   مدت زمان:  :    مقدمه 

 کلیات درس  

  درس و دوم بخش اول 

  
 مدت زمان :   دقيقه

 

  دت زمان :   دقيقهم جمع بندی و نتیجه گیری 

 

  



 
 

 سومجلسه 
 

 یهوشبر ی: کارشناسیلیمقطع و رشته تحص            ی:  هوشبریگروه آموزش                  یدانشکده :  پرستار

 9/0/0010 تاريخ ارائه درس : 0010-0011سال تحصيلي  :  

 01-01 اعت:س                   روز: سه شنبه  يپزشک کيزيفنام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 نفر 00 تعداد دانشجويان  :

 دکتر مهدی عسگری مسئول درس: 5/0 تعداد واحد:

 دکتر مهدی عسگری :مدرس دقيقه 01مدت کالس: 

 01/01/0011 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 (سومایمنی الکتریکی تجهیزات پزشکی )جلسه :  جلسهعنوان 

 (سوممباحث پایه ایمنی الکتریکی تجهیزات پزشکی )جلسه  آشنایی با:   جلسههدف کلی 

 اختصاصی :اهداف 

 دانشجو  در پايان دوره بايد بتواند:

 .پارامترهای تاثیرگزار در بروز شدت اثر برق گرفتگی را نام ببرد 

 .نقش زمان را در شدت اثر برق گرفتگی توضیح دهد 

  برق گرفتگی توضیح دهد.نقش نوع جریان )مستقیم و متناوب( را در شدت اثر 

 .نقش مقاومت ارگان های مختلف بدن را در شدت اثر برق گرفتگی توضیح دهد 

 .اهمیت مسیر عبور جریان الکتریسیته در شدت اثر برق گرفتگی توضیح دهد 

 .نقش میزان شدت جریان الکتریسیته را در شدت اثر برق گرفتگی توضیح دهد 

 توضیح دهد. تاثیر وزن را در شدت اثر برق گرفتگی 

 مجازی روش آموزش :  

 اساليد، کامپيوتر، امکانات فضای مجازی و نرم افزارهای ارائه شده مانند نويد امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          

 -عنوان و نوع آزمون:

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

 چاپ: دهم به باال -ناشر:نوپردازان-ترجمه: دکترابوکاظمي-نويسنده: ديويد هاليدی و همکاران-عنوان: مباني فيزيک
نوبت  -ناشر: دانش نگار -ترجمه: حسين صالحي-نويسنده: سرز فرانسيس و همکاران-عنوان: فيزيک دانشگاهي

 چاپ: اول
 نهمنوبت چاپ: -ژييناشر: آ-ترجمه: عباس تکاور-: جان آر کامرون و همکارانسندهيون -يپزشک کيزيعنوان: ف

 دقيقه   مدت زمان:  :    مقدمه 

 کلیات درس  

  درس و دوم بخش اول 

  
 مدت زمان :   دقيقه

 

  مدت زمان :   دقيقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 

  



 
 

 چهارمجلسه 
 

 یهوشبر ی: کارشناسیلیمقطع و رشته تحص            ی:  هوشبریگروه آموزش                  یدانشکده :  پرستار

 01/0/0010 تاريخ ارائه درس : 0010-0011سال تحصيلي  :  

 01-01 ساعت:                   روز: سه شنبه  يپزشک کيزيفنام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 نفر 00 تعداد دانشجويان  :

 دکتر مهدی عسگری مسئول درس: 5/0 تعداد واحد:

 دکتر مهدی عسگری :مدرس دقيقه 01مدت کالس: 

 01/01/0011 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 (چهارمایمنی الکتریکی تجهیزات پزشکی )جلسه :  جلسهعنوان 

 (چهارمآشنایی با مباحث پایه ایمنی الکتریکی تجهیزات پزشکی )جلسه :   جلسههدف کلی 

 صی :اختصااهداف 

 دانشجو  در پايان دوره بايد بتواند:

  دانسته و در مورد آن توضیح دهد.در ساختمان و تجهیزات الکتریکی را سیم ارت  نقشاهمیت 

 .ماکروشوک را شناخته و خطرات ناشی از آن را توضیح دهد 

 .راه های جلوگیری از بروز ماکروشوک رو دانسته و توضیح دهد 

 ناشی از آن را توضیح دهد. میکروشوک را شناخته و خطرات 

 .راه های جلوگیری از بروز میکروشوک را توضیح دهد 

 مجازی روش آموزش :  

 اساليد، کامپيوتر، امکانات فضای مجازی و نرم افزارهای ارائه شده مانند نويد امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          

 -عنوان و نوع آزمون:

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

 چاپ: دهم به باال -ناشر:نوپردازان-ترجمه: دکترابوکاظمي-نويسنده: ديويد هاليدی و همکاران-عنوان: مباني فيزيک
نوبت  -ناشر: دانش نگار -ن صالحيترجمه: حسي-نويسنده: سرز فرانسيس و همکاران-عنوان: فيزيک دانشگاهي

 چاپ: اول
 نهمنوبت چاپ: -ژييناشر: آ-ترجمه: عباس تکاور-: جان آر کامرون و همکارانسندهينو -يپزشک کيزيعنوان: ف

 دقيقه   مدت زمان:  :    مقدمه 

 کلیات درس  

  درس و دوم بخش اول 

  
 مدت زمان :   دقيقه

 

  دقيقه  مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری 

 

  



 
 

 پنجمجلسه 
 

 یهوشبر ی: کارشناسیلیمقطع و رشته تحص            ی:  هوشبریگروه آموزش                  یدانشکده :  پرستار

 12/0/0010 تاريخ ارائه درس : 0010-0011سال تحصيلي  :  

 01-01 ساعت:                   روز: سه شنبه  يپزشک کيزيفنام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 نفر 00 تعداد دانشجويان  :

 دکتر مهدی عسگری مسئول درس: 5/0 تعداد واحد:

 دکتر مهدی عسگری :مدرس دقيقه 01مدت کالس: 

 01/01/0011 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 ییگرما یدما و انرژ:  جلسهعنوان 

 ییگرما یدما و انرژآشنايي با مفهوم :   جلسههدف کلی 

 اختصاصی :داف اه

 دانشجو  در پايان دوره بايد بتواند:

  شرح دهد.مفهوم دما را 

  دهد. شرحرا مفهوم گرما 

 دانسته و در مورد تفاوت ها، ویژگی ها و کاربردهای آن ها توضیح دهد.را  و مکانیک آماری کینامیمفهوم ترمود 

 ده کند.استفاآنها  نیروابط باز شناخته و  نیکلو-تیفارنها-وسیسلس یکاهای 

 دانسته و واحد های دما را به هم تبدیل و در سواالت استفاده کند.واحد را  لیتبد کیتکن 

 را شرح دهد. یا وهیو ج یساختمان دماسنج الکل 

 مجازی روش آموزش :  

 اساليد، کامپيوتر، امکانات فضای مجازی و نرم افزارهای ارائه شده مانند نويد امکانات آموزشی : 

 وزشی :   تکلیف          فعالیت آم

 -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 باال -ناشر:نوپردازان-ترجمه: دکترابوکاظمي-نويسنده: ديويد هاليدی و همکاران-عنوان: مباني فيزيک
نوبت  -ناشر: دانش نگار -ترجمه: حسين صالحي-نويسنده: سرز فرانسيس و همکاران-ان: فيزيک دانشگاهيعنو

 چاپ: اول
 نهمنوبت چاپ: -ژييناشر: آ-ترجمه: عباس تکاور-: جان آر کامرون و همکارانسندهينو -يپزشک کيزيعنوان: ف

 دقيقه   مدت زمان:  :    مقدمه 

 کلیات درس  

  س درو دوم بخش اول 

  
 مدت زمان :   دقيقه

 

  مدت زمان :   دقيقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 

  



 
 

 ششمجلسه 
 

 یهوشبر ی: کارشناسیلیمقطع و رشته تحص            ی:  هوشبریگروه آموزش                  یدانشکده :  پرستار

 21/0/0010 تاريخ ارائه درس : 0010-0011سال تحصيلي  :  

 01-01 ساعت:                   روز: سه شنبه  يپزشک کيزيف(  :  نام درس )واحد

 نظری نوع واحد:
 

 نفر 00 تعداد دانشجويان  :

 دکتر مهدی عسگری مسئول درس: 5/0 تعداد واحد:

 دکتر مهدی عسگری :مدرس دقيقه 01مدت کالس: 

 01/01/0011 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 یو حجم یسطح ،یانبساط طول بیضر:  جلسهعنوان 

 یو حجم یسطح ،یانبساط طول بیبا  ضر ییآشنا:   جلسههدف کلی 

 اختصاصی :اهداف 

 دانشجو  در پايان دوره بايد بتواند:

 را پدیده های فیزیکی توضیح دهد.آن  تیو اهم را بداند ییانبساط گرما بیمفهموم ضر 

 داند.رابطه آن را بنحوه استفاده از و  یانبساط طول بیمفهوم ضر 

 و نحوه استفاده از رابطه آن را بداند. سطحیانبساط  بیمفهوم ضر 

 رابطه آن را بداند.نحوه استفاده از و  حجمیانبساط  بیمفهوم ضر 

 مجازی روش آموزش :  

 اساليد، کامپيوتر، امکانات فضای مجازی و نرم افزارهای ارائه شده مانند نويد امکانات آموزشی : 

 تکلیف            فعالیت 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 باال -ناشر:نوپردازان-ترجمه: دکترابوکاظمي-نويسنده: ديويد هاليدی و همکاران-عنوان: مباني فيزيک
نوبت  -ناشر: دانش نگار -ترجمه: حسين صالحي-نويسنده: سرز فرانسيس و همکاران-يک دانشگاهيعنوان: فيز
 چاپ: اول
 نهمنوبت چاپ: -ژييناشر: آ-ترجمه: عباس تکاور-: جان آر کامرون و همکارانسندهينو -يپزشک کيزيعنوان: ف

 دقيقه   مدت زمان:  :    مقدمه 

 کلیات درس  

  درس و دوم بخش اول 

  
 ت زمان :   دقيقهمد

 

  مدت زمان :   دقيقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 

  



 
 

 هفتمجلسه 
 

 یهوشبر ی: کارشناسیلیمقطع و رشته تحص            ی:  هوشبریگروه آموزش                  یدانشکده :  پرستار

 1/1/0010 تاريخ ارائه درس : 0010-0011سال تحصيلي  :  

 01-01 ساعت:                   روز: سه شنبه  يپزشک کيزيفنام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 نفر 00 تعداد دانشجويان  :

 دکتر مهدی عسگری مسئول درس: 5/0 تعداد واحد:

 دکتر مهدی عسگری :مدرس دقيقه91مدت کالس: 

 01/01/0011 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 (یی)انبساط گرما حل مسئله:  جلسهعنوان 

 (یی)انبساط گرما حل مسئله:   جلسههدف کلی 

 اختصاصی :اهداف 

 دانشجو  در پايان دوره بايد بتواند:

 دما و گرما( تسلط داشته باشد.یسیبه حل مسائل مرتبط با مطالب تدر( 

  حضوریروش آموزش :  

 شده مانند نويد اساليد، کامپيوتر، امکانات فضای مجازی و نرم افزارهای ارائه امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          

 -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 باال -ازانناشر:نوپرد-ترجمه: دکترابوکاظمي-نويسنده: ديويد هاليدی و همکاران-عنوان: مباني فيزيک
نوبت  -ناشر: دانش نگار -ترجمه: حسين صالحي-نويسنده: سرز فرانسيس و همکاران-عنوان: فيزيک دانشگاهي

 چاپ: اول
 نهمنوبت چاپ: -ژييناشر: آ-ترجمه: عباس تکاور-: جان آر کامرون و همکارانسندهينو -يپزشک کيزيعنوان: ف

 دقيقه 05   مدت زمان:  :    مقدمه 

 کلیات درس  

  درس و دوم بخش اول 

  
 دقيقه 11مدت زمان :   

 

  دقيقه 05مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 

  



 
 

 هشتمجلسه 
 

 یهوشبر ی: کارشناسیلیمقطع و رشته تحص            ی:  هوشبریگروه آموزش                  یدانشکده :  پرستار

 11/1/0010 ارائه درس :تاريخ  0010-0011سال تحصيلي  :  

 01-01 ساعت:                   روز: سه شنبه  يپزشک کيزيفنام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 نفر 00 تعداد دانشجويان  :

 دکتر مهدی عسگری مسئول درس: 5/0 تعداد واحد:

 دکتر مهدی عسگری :مدرس دقيقه 91مدت کالس: 

 01/01/0011 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 یترموگراف:  جلسهعنوان 

 یبا ترموگراف ییآشنا:   جلسههدف کلی 

 اختصاصی :اهداف 

 دانشجو  در پايان دوره بايد بتواند:

 آن را بداند یرا شناخته و با کاربردها یترموگراف. 

 آشنا باشد یترموگراف یعملکرد کیزیبا ف. 

 بولتزمن را بداند-قانون استفان. 

  حضوریروش آموزش :  

 اساليد، کامپيوتر، امکانات فضای مجازی و نرم افزارهای ارائه شده مانند نويد امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          

 -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 باال -ناشر:نوپردازان-ترجمه: دکترابوکاظمي-نويسنده: ديويد هاليدی و همکاران-ان: مباني فيزيکعنو
نوبت  -ناشر: دانش نگار -ترجمه: حسين صالحي-نويسنده: سرز فرانسيس و همکاران-عنوان: فيزيک دانشگاهي

 چاپ: اول
 نهمنوبت چاپ: -ژييناشر: آ-ترجمه: عباس تکاور-: جان آر کامرون و همکارانسندهينو -يپزشک کيزيعنوان: ف

 دقيقه 05   مدت زمان:  :    مقدمه 

 کلیات درس  

  درس و دوم بخش اول 

  
 دقيقه 11مدت زمان :   

 

  دقيقه 05مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 

  



 
 

 نهمجلسه 
 

 یهوشبر ی: کارشناسیلیمقطع و رشته تحص            ی:  هوشبریگروه آموزش                  یدانشکده :  پرستار

 11/1/0010 تاريخ ارائه درس : 0010-0011سال تحصيلي  :  

 01-01 ساعت:                   روز: سه شنبه  يپزشک کيزيفنام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 نفر 00 تعداد دانشجويان  :

 عسگریدکتر مهدی  مسئول درس: 5/0 تعداد واحد:

 دکتر مهدی عسگری :مدرس دقيقه 91مدت کالس: 

 01/01/0011 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 انتقال گرما یروش ها:  جلسهعنوان 

 انتقال گرما یبا روش ها ییآشنا:   جلسههدف کلی 

 اختصاصی :اهداف 

 دانشجو  در پايان دوره بايد بتواند:

 اشدرسانش آشنا ب وهیبا روش انتقال گرما به ش. 

 تابش آشنا باشد وهیبا روش انتقال گرما به ش. 

  حضوریروش آموزش :  

 اساليد، کامپيوتر، امکانات فضای مجازی و نرم افزارهای ارائه شده مانند نويد امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          

 -عنوان و نوع آزمون:

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

 چاپ: دهم به باال -ناشر:نوپردازان-ترجمه: دکترابوکاظمي-نويسنده: ديويد هاليدی و همکاران-عنوان: مباني فيزيک
نوبت  -ناشر: دانش نگار -ترجمه: حسين صالحي-نويسنده: سرز فرانسيس و همکاران-عنوان: فيزيک دانشگاهي

 چاپ: اول
 نهمنوبت چاپ: -ژييناشر: آ-ترجمه: عباس تکاور-: جان آر کامرون و همکارانسندهينو -يپزشک کيزيعنوان: ف

 دقيقه 05   مدت زمان:  :    مقدمه 

 کلیات درس  

  درس و دوم بخش اول 

  
 دقيقه 11مدت زمان :   

 

  دقيقه 05مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 

  



 
 

 دهمسه جل
 

 یهوشبر ی: کارشناسیلیمقطع و رشته تحص            ی:  هوشبریگروه آموزش                  یدانشکده :  پرستار

 2/2/0010 تاريخ ارائه درس : 0010-0011سال تحصيلي  :  

 01-01 ساعت:                   روز: سه شنبه  يپزشک کيزيفنام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 نفر 00 تعداد دانشجويان  :

 دکتر مهدی عسگری مسئول درس: 5/0 تعداد واحد:

 دکتر مهدی عسگری :مدرس دقيقه 91مدت کالس: 

 01/01/0011 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 گرما و سرما یکاربردها:  جلسهعنوان 

 گرما و سرما یبا کاربردها ییآشنا:   جلسههدف کلی 

 اختصاصی :اهداف 

 جو  در پايان دوره بايد بتواند:دانش

 توضیح دهد.را  یاترمیمفهوم د 

 آن آشنا باشد یها و کاربردها یژگیموج کوتاه، و یاترمیبا انواع د. 

 شرح دهد.را  یموج کوتاه خازن یاترمید 

 را شرح دهد. ییموج کوتاه القا یاترمید 

 آن آشنا باشد. یها و کاربردها یژگیو زموج،یر یاترمیبا انواع د 

 را توضیح دهد.فراصوت  وهیوش انتقال گرما به شر 

 را توضیح دهد. یسرما در پزشک متنوع استفاده از یکاربردها 

 دهد حیرا توض یسرما در پزشک اهمیت. 

  حضوریروش آموزش :  

 اساليد، کامپيوتر، امکانات فضای مجازی و نرم افزارهای ارائه شده مانند نويد امکانات آموزشی : 

 وزشی :   تکلیف          فعالیت آم

 -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 باال -ناشر:نوپردازان-ترجمه: دکترابوکاظمي-نويسنده: ديويد هاليدی و همکاران-عنوان: مباني فيزيک
نوبت  -ناشر: دانش نگار -ترجمه: حسين صالحي-نويسنده: سرز فرانسيس و همکاران-عنوان: فيزيک دانشگاهي

 چاپ: اول
 نهمنوبت چاپ: -ژييناشر: آ-ترجمه: عباس تکاور-: جان آر کامرون و همکارانسندهينو -يپزشک کيزيعنوان: ف

 دقيقه 05   مدت زمان:  :    مقدمه 

 کلیات درس  

  درس دوم و بخش اول 

  
 دقيقه 11مدت زمان :   

 

  دقيقه 05مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 

  



 
 

 يازدهمجلسه 
 

 یهوشبر ی: کارشناسیلیمقطع و رشته تحص            ی:  هوشبریگروه آموزش                  یدانشکده :  پرستار

 01/2/0010 تاريخ ارائه درس : 0010-0011سال تحصيلي  :  

 01-01 ساعت:                   روز: سه شنبه  يپزشک کيزيفنام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 نفر 00 تعداد دانشجويان  :

 دکتر مهدی عسگری مسئول درس: 5/0 تعداد واحد:

 دکتر مهدی عسگری :مدرس دقيقه 91مدت کالس: 

 01/01/0011 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 یریاندازه گ یابزارها:  جلسهعنوان 

سههدف کلی  شنا:   جل ستانداردها و  ،یکیزیف یتهایو کم یریاندازه گ یبا ابزارها ییآ سط ت یریقابل اندازه گ یکاهایا و

 آنها

 اختصاصی :اهداف 

 دانشجو  در پايان دوره بايد بتواند:

 را شرح دهد. انواع دستگاه های بین المللی یکاها 

 ،جرم و زمان( را توضیح دهد. ویژگی یکاهای اصلی )طول 

 .تبدیل واحد کمیت های مختلف را انجام دهد 

 .کاربرد ابزارهای اندازه گیری را بداند 

 .ویژگی و محدودیت های اندازه گیری کولیس و ریزسنج را بیان کند 

  حضوریروش آموزش :  

 ارائه شده مانند نويد اساليد، کامپيوتر، امکانات فضای مجازی و نرم افزارهای امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          

 -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 باال -:نوپردازانناشر-ترجمه: دکترابوکاظمي-نويسنده: ديويد هاليدی و همکاران-عنوان: مباني فيزيک
نوبت  -ناشر: دانش نگار -ترجمه: حسين صالحي-نويسنده: سرز فرانسيس و همکاران-عنوان: فيزيک دانشگاهي

 چاپ: اول
 نهمنوبت چاپ: -ژييناشر: آ-ترجمه: عباس تکاور-: جان آر کامرون و همکارانسندهينو -يپزشک کيزيعنوان: ف

 دقيقه 05   مدت زمان:  :    مقدمه 

 کلیات درس  

  درس و دوم بخش اول 

  
 دقيقه 11مدت زمان :   

 

  دقيقه 05مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 

  



 
 

 دوازدهمجلسه 
 

 یهوشبر ی: کارشناسیلیمقطع و رشته تحص            ی:  هوشبریگروه آموزش                  یدانشکده :  پرستار

 01/2/0010 تاريخ ارائه درس : 0010-0011سال تحصيلي  :  

 01-01 ساعت:                   روز: سه شنبه  يپزشک کيزيفنام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 نفر 00 تعداد دانشجويان  :

 دکتر مهدی عسگری مسئول درس: 5/0 تعداد واحد:

 دکتر مهدی عسگری :مدرس دقيقه 91مدت کالس: 

 01/01/0011 ری:تاريخ تدوين / بازنگ
 

 یو نرده ا یبردار یها تیکم:  جلسهعنوان 

 آن ها نیو قوان یو نرده ا یبردار یها تیبا کم ییآشنا:   جلسههدف کلی 

 اختصاصی :اهداف 

 دانشجو  در پايان دوره بايد بتواند:

 را بشناسد. ینرده ا یها تیکم 

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

 را بشناسد. یبردار یها تیکم 

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

 حضوریروش آموزش :  

 اساليد، کامپيوتر، امکانات فضای مجازی و نرم افزارهای ارائه شده مانند نويد امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          

 -عنوان و نوع آزمون:

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

 چاپ: دهم به باال -ناشر:نوپردازان-ترجمه: دکترابوکاظمي-نويسنده: ديويد هاليدی و همکاران-عنوان: مباني فيزيک
نوبت  -ناشر: دانش نگار -الحيترجمه: حسين ص-نويسنده: سرز فرانسيس و همکاران-عنوان: فيزيک دانشگاهي

 چاپ: اول
 نهمنوبت چاپ: -ژييناشر: آ-ترجمه: عباس تکاور-: جان آر کامرون و همکارانسندهينو -يپزشک کيزيعنوان: ف

 دقيقه 05   مدت زمان:  :    مقدمه 

 کلیات درس  

  درس و دوم بخش اول 

  
 دقيقه 11مدت زمان :   

 

  دقيقه 05:    مدت زمان جمع بندی و نتیجه گیری 

 

  



 
 

 اولجلسه 
 

 یهوشبر ی: کارشناسیلیمقطع و رشته تحص            ی:  هوشبریگروه آموزش                  یدانشکده :  پرستار

 1/1/0010 تاريخ ارائه درس : 0010-0011سال تحصيلي  :  

 01-01 ساعت:                   روز: سه شنبه  يپزشک کيزيفنام درس )واحد(  :  

 عملي وع واحد:ن
 

 نفر 00 تعداد دانشجويان  :

 دکتر مهدی عسگری مسئول درس: 5/1 تعداد واحد:

 دکتر مهدی عسگری :مدرس دقيقه 91مدت کالس: 

 01/01/0011 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 و آشنایی با فضای آزمایشگاه و دستگاه های موجود کیزیف شگاهیدرآزماکار مقررات :  جلسهعنوان 

 کيزيف شگاهيکار درآزماو اصول مقررات با آشنايي :   جلسهکلی  هدف

 اختصاصی :اهداف 

 دانشجو  در پايان دوره بايد بتواند:

 .اصول ایمنی و مقررات کار در آزمایشگاه فیزیک را دانسته و رعایت کند 

 هد.پیش از شروع آزمایش با مطالعه و تسلط بر موضوع آزمایش با موفقیت آزمایش را انجام د 

  .با توجه به اهمیت کارگروهی، به صورت گروهی آزمایش را انجام دهد 

 به منظور کاهش خطرات و آسیب های اتفاقی اصول اولیه نظم و ترتیب را رعایت کند 

 حضوریروش آموزش :  

 آزمايشگاه فيزيکاساليد، کامپيوتر، امکانات  امکانات آموزشی : 

   فعالیت آموزشی :   گزارش کار      

 -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 باال -ناشر:نوپردازان-ترجمه: دکترابوکاظمي-نويسنده: ديويد هاليدی و همکاران-عنوان: مباني فيزيک
نوبت  -ناشر: دانش نگار -ترجمه: حسين صالحي-سنده: سرز فرانسيس و همکاراننوي-عنوان: فيزيک دانشگاهي

 چاپ: اول
 نهمنوبت چاپ: -ژييناشر: آ-ترجمه: عباس تکاور-: جان آر کامرون و همکارانسندهينو -يپزشک کيزيعنوان: ف

 دقيقه 05   مدت زمان:  :    مقدمه 

 کلیات درس  

 انجام آزمايش 

  
 هدقيق 11مدت زمان :   

 

  دقيقه 05مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 

  



 
 

 دومجلسه 
 

 یهوشبر ی: کارشناسیلیمقطع و رشته تحص            ی:  هوشبریگروه آموزش                  یدانشکده :  پرستار

 10/1/0010 تاريخ ارائه درس : 0010-0011سال تحصيلي  :  

 01-01 ساعت:                   بهروز: سه شن  يپزشک کيزيفنام درس )واحد(  :  

 عملي نوع واحد:
 

 نفر 00 تعداد دانشجويان  :

 دکتر مهدی عسگری مسئول درس: 5/1 تعداد واحد:

 دکتر مهدی عسگری :مدرس دقيقه 91مدت کالس: 

 01/01/0011 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 زمایشگاه فیزیکنحوه نگارش گزارش کار استاندارد و علمی برای آ:  جلسهعنوان 

 کيزيف شگاهينحوه نگارش گزارش کار آزمابا آشنايي :   جلسههدف کلی 

 اختصاصی :اهداف 

 دانشجو  در پايان دوره بايد بتواند:

 .ساختار یک گزارش کار استاندارد را بشناسد 

 .اصول اولیه نگارش بخش های مختلف یک گزارش را بیان کند 

  را بداند.نحوه محاسبه خطاهای اندازه گیری 

 .یک گزارش کار استاندارد را به نگارش دراورد 

 حضوریروش آموزش :  

 آزمايشگاه فيزيکاساليد، کامپيوتر، امکانات  امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   گزارش کار        

 -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 باال -ناشر:نوپردازان-ترجمه: دکترابوکاظمي-نويسنده: ديويد هاليدی و همکاران-عنوان: مباني فيزيک
نوبت  -ناشر: دانش نگار -ترجمه: حسين صالحي-نويسنده: سرز فرانسيس و همکاران-عنوان: فيزيک دانشگاهي

 چاپ: اول
 نهمنوبت چاپ: -ژييناشر: آ-ترجمه: عباس تکاور-: جان آر کامرون و همکارانسندهينو -يپزشک کيزيعنوان: ف

 دقيقه 05   مدت زمان:  :    مقدمه 

 کلیات درس  

 انجام آزمايش 

  
 دقيقه 11مدت زمان :   

 

  دقيقه 05مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 

  



 
 

 سومجلسه 
 

 یهوشبر ی: کارشناسیلیمقطع و رشته تحص            ی:  هوشبریگروه آموزش                  یدانشکده :  پرستار

 12/1/0010 تاريخ ارائه درس : 0010-0011سال تحصيلي  :  

 01-01 ساعت:                   روز: سه شنبه  يپزشک کيزيفنام درس )واحد(  :  

 عملي نوع واحد:
 

 نفر 00 تعداد دانشجويان  :

 دکتر مهدی عسگری مسئول درس: 5/1 تعداد واحد:

 دکتر مهدی عسگری :مدرس دقيقه 91مدت کالس: 

 01/01/0011 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 (1آزمایش ابزارهای اندازه گیری ):  جلسهعنوان 

 (0 شي)آزما یرياندازه گ یابزارهاآشنايي با :   جلسههدف کلی 

 اختصاصی :اهداف 

 يد بتواند:دانشجو  در پايان دوره با

 .مفهوم اندازه گیری مستقیم و غیرمستقیم را توضیح دهد 

 .اهمیت دقت اندازه گیری را توضیح دهد 

 .انواع کولیس و ساختمان آن را بشناسد 

 .اندازه گیری با کولیس را انجام دهد 

 حضوریروش آموزش :  

 آزمايشگاه فيزيکاساليد، کامپيوتر، امکانات  امکانات آموزشی : 

 ت آموزشی :   گزارش کار        فعالی

 -عنوان و نوع آزمون:

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

 الچاپ: دهم به با -ناشر:نوپردازان-ترجمه: دکترابوکاظمي-نويسنده: ديويد هاليدی و همکاران-عنوان: مباني فيزيک
نوبت  -ناشر: دانش نگار -ترجمه: حسين صالحي-نويسنده: سرز فرانسيس و همکاران-عنوان: فيزيک دانشگاهي

 چاپ: اول
 نهمنوبت چاپ: -ژييناشر: آ-ترجمه: عباس تکاور-: جان آر کامرون و همکارانسندهينو -يپزشک کيزيعنوان: ف

 دقيقه 05   مدت زمان:  :    مقدمه 

 کلیات درس  

 زمايشانجام آ 

  
 دقيقه 11مدت زمان :   

 

  دقيقه 05مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 

  



 
 

 چهارمجلسه 
 

 یهوشبر ی: کارشناسیلیمقطع و رشته تحص            ی:  هوشبریگروه آموزش                  یدانشکده :  پرستار

 0/2/0010 تاريخ ارائه درس : 0010-0011سال تحصيلي  :  

 01-01 ساعت:                   روز: سه شنبه  يپزشک کيزيفد(  :  نام درس )واح

 عملي نوع واحد:
 

 نفر 00 تعداد دانشجويان  :

 دکتر مهدی عسگری مسئول درس: 5/1 تعداد واحد:

 دکتر مهدی عسگری :مدرس دقيقه 91مدت کالس: 

 01/01/0011 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 (2ه گیری )آزمایش ابزارهای انداز:  جلسهعنوان 

 (1 شي)آزما یرياندازه گ یابزارهاآشنايي با :   جلسههدف کلی 

 اختصاصی :اهداف 

 دانشجو  در پايان دوره بايد بتواند:

 .کاربردهای ریزسنج را بیان کند 

 .ساختمان ریزسنج را توضیح دهد 

 .اندازه گیری با ریزسنج را با دقت انجام دهد 

 حضوریروش آموزش :  

 آزمايشگاه فيزيکاساليد، کامپيوتر، امکانات  نات آموزشی : امکا

 فعالیت آموزشی :   گزارش کار        

 -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 باال -ناشر:نوپردازان-ترجمه: دکترابوکاظمي-ی و همکاراننويسنده: ديويد هاليد-عنوان: مباني فيزيک
نوبت  -ناشر: دانش نگار -ترجمه: حسين صالحي-نويسنده: سرز فرانسيس و همکاران-عنوان: فيزيک دانشگاهي

 چاپ: اول
 نهماپ: نوبت چ-ژييناشر: آ-ترجمه: عباس تکاور-: جان آر کامرون و همکارانسندهينو -يپزشک کيزيعنوان: ف

 دقيقه 05   مدت زمان:  :    مقدمه 

 کلیات درس  

 انجام آزمايش 

  
 دقيقه 11مدت زمان :   

 

  دقيقه 05مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 

  



 
 

 پنجمجلسه 
 

 یبرهوش ی: کارشناسیلیمقطع و رشته تحص            ی:  هوشبریگروه آموزش                  یدانشکده :  پرستار

 00/2/0010 تاريخ ارائه درس : 0010-0011سال تحصيلي  :  

 01-01 ساعت:                   روز: سه شنبه  يپزشک کيزيفنام درس )واحد(  :  

 عملي نوع واحد:
 

 نفر 00 تعداد دانشجويان  :

 دکتر مهدی عسگری مسئول درس: 5/1 تعداد واحد:

 دکتر مهدی عسگری :مدرس دقيقه 91مدت کالس: 

 01/01/0011 ريخ تدوين / بازنگری:تا
 

 فلزات یانبساط طول بیضر یریگاندازه:  جلسهعنوان 

 فلزات يانبساط طول بيضراندازه گيری :   جلسههدف کلی 

 اختصاصی :اهداف 

 دانشجو  در پايان دوره بايد بتواند:

 .تغییرات طول به ازای افزایش دما را اندازه گیری کند 

 ز مجهول را بدست آورد.ضریب انبساط طولی فل 

 .خطای اندازه گیری آزمایش را محاسبه کند 

 حضوریروش آموزش :  

 آزمايشگاه فيزيکاساليد، کامپيوتر، امکانات  امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   گزارش کار        

 -عنوان و نوع آزمون:

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

 چاپ: دهم به باال -ناشر:نوپردازان-ترجمه: دکترابوکاظمي-نويسنده: ديويد هاليدی و همکاران-عنوان: مباني فيزيک
نوبت  -ناشر: دانش نگار -ترجمه: حسين صالحي-نويسنده: سرز فرانسيس و همکاران-عنوان: فيزيک دانشگاهي

 چاپ: اول
 نهمنوبت چاپ: -ژييناشر: آ-ترجمه: عباس تکاور-: جان آر کامرون و همکارانسندهينو -يپزشک کيزيوان: فعن

 دقيقه 05   مدت زمان:  :    مقدمه 

 کلیات درس  

 انجام آزمايش 

  
 دقيقه 11مدت زمان :   

 

  دقيقه 05مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 

  



 
 

 ششمجلسه 
 

 یهوشبر ی: کارشناسیلیمقطع و رشته تحص            ی:  هوشبریگروه آموزش                  یاردانشکده :  پرست

 02/2/0010 تاريخ ارائه درس : 0010-0011سال تحصيلي  :  

 01-01 ساعت:                   روز: سه شنبه  يپزشک کيزيفنام درس )واحد(  :  

 عملي نوع واحد:
 

 نفر 00 تعداد دانشجويان  :

 دکتر مهدی عسگری مسئول درس: 5/1 اد واحد:تعد

 دکتر مهدی عسگری :مدرس دقيقه 91مدت کالس: 

 01/01/0011 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 یانبساط حجم بیضر یریگاندازه:  جلسهعنوان 

 حجميانبساط  بيضراندازه گيری :   جلسههدف کلی 

 اختصاصی :اهداف 

 د:دانشجو  در پايان دوره بايد بتوان

 .تغییرات حجم به ازای افزایش دما را اندازه گیری کند 

 .ضریب انبساط حجمی ساختار مجهول را بدست آورد 

 .رابطه ضریب انبساط حجمی را بدست آورد 

 .خطای اندازه گیری آزمایش را محاسبه کند 

 حضوریروش آموزش :  

 آزمايشگاه فيزيکاساليد، کامپيوتر، امکانات  امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   گزارش کار        

 -عنوان و نوع آزمون:

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

 االبه بچاپ: دهم  -ناشر:نوپردازان-ترجمه: دکترابوکاظمي-نويسنده: ديويد هاليدی و همکاران-عنوان: مباني فيزيک
نوبت  -ناشر: دانش نگار -ترجمه: حسين صالحي-نويسنده: سرز فرانسيس و همکاران-عنوان: فيزيک دانشگاهي

 چاپ: اول
 نهمنوبت چاپ: -ژييناشر: آ-ترجمه: عباس تکاور-: جان آر کامرون و همکارانسندهينو -يپزشک کيزيعنوان: ف

 دقيقه 05   مدت زمان:  :    مقدمه 

 کلیات درس  

 جام آزمايشان 

  
 دقيقه 11مدت زمان :   

 

  دقيقه 05مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 

  



 
 

 هفتمجلسه 
 

 یهوشبر ی: کارشناسیلیمقطع و رشته تحص            ی:  هوشبریگروه آموزش                  یدانشکده :  پرستار

 15/2/0010 تاريخ ارائه درس : 0010-0011سال تحصيلي  :  

 01-01 ساعت:                   روز: سه شنبه  يپزشک کيزيف)واحد(  :  نام درس 

 عملي نوع واحد:
 

 نفر 00 تعداد دانشجويان  :

 دکتر مهدی عسگری مسئول درس: 5/1 تعداد واحد:

 دکتر مهدی عسگری :مدرس دقيقه 91مدت کالس: 

 01/01/0011 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 (1)آزمایش  یبردار قیجمع و تفر:  جلسهعنوان 

 (0 شي)آزما یبردار قيجمع و تفرآشنايي با :   جلسههدف کلی 

 اختصاصی :اهداف 

 دانشجو  در پايان دوره بايد بتواند:

 .انواع روش های جمع و تفریق برداری را توضیح دهد 

 .با استفاد از میز نیرو قوانین جمع برداری را ثابت کند 

 درجه را ثابت کند. 09ه قانون برایند نیروها در زاوی 

 حضوریروش آموزش :  

 آزمايشگاه فيزيکاساليد، کامپيوتر، امکانات  امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   گزارش کار        

 -عنوان و نوع آزمون:

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

 چاپ: دهم به باال -ناشر:نوپردازان-ترجمه: دکترابوکاظمي-نويسنده: ديويد هاليدی و همکاران-عنوان: مباني فيزيک
نوبت  -ناشر: دانش نگار -ترجمه: حسين صالحي-نويسنده: سرز فرانسيس و همکاران-عنوان: فيزيک دانشگاهي

 چاپ: اول
 نهمنوبت چاپ: -ژييناشر: آ-ترجمه: عباس تکاور-ون و همکاران: جان آر کامرسندهينو -يپزشک کيزيعنوان: ف

 دقيقه 05   مدت زمان:  :    مقدمه 

 کلیات درس  

 انجام آزمايش 

  
 دقيقه 11مدت زمان :   

 

  دقيقه 05مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 

  



 
 

 هشتمجلسه 
 

 یهوشبر ی: کارشناسیلیمقطع و رشته تحص            یشبر:  هویگروه آموزش                  یدانشکده :  پرستار

 0/0/0010 تاريخ ارائه درس : 0010-0011سال تحصيلي  :  

 01-01 ساعت:                   روز: سه شنبه  يپزشک کيزيفنام درس )واحد(  :  

 عملي نوع واحد:
 

 نفر 00 تعداد دانشجويان  :

 ریدکتر مهدی عسگ مسئول درس: 5/1 تعداد واحد:

 دکتر مهدی عسگری :مدرس دقيقه 91مدت کالس: 

 01/01/0011 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 (2)آزمایش  یبردار قیجمع و تفر:  جلسهعنوان 

 (1 شي)آزما یبردار قيجمع و تفرآشنايي با :   جلسههدف کلی 

 اختصاصی :اهداف 

 دانشجو  در پايان دوره بايد بتواند:

 ریق برداری در زوایای مختلف را توضیح دهد.انواع روش های جمع و تف 

 .با استفاده از میز نیرو قوانین جمع برداری در زوایای مختلف را ثابت کند 

 .در زوایای مختلف برایند نیروها را بدست آورد 

 حضوریروش آموزش :  

 آزمايشگاه فيزيکاساليد، کامپيوتر، امکانات  امکانات آموزشی : 

 زارش کار        فعالیت آموزشی :   گ

 -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 باال -ناشر:نوپردازان-ترجمه: دکترابوکاظمي-نويسنده: ديويد هاليدی و همکاران-عنوان: مباني فيزيک
نوبت  -ناشر: دانش نگار -ترجمه: حسين صالحي-نويسنده: سرز فرانسيس و همکاران-ک دانشگاهيعنوان: فيزي

 چاپ: اول
 نهمنوبت چاپ: -ژييناشر: آ-ترجمه: عباس تکاور-: جان آر کامرون و همکارانسندهينو -يپزشک کيزيعنوان: ف

 دقيقه 05   مدت زمان:  :    مقدمه 

 کلیات درس  

 انجام آزمايش 

  
 دقيقه 11ان :   مدت زم

 

  دقيقه 05مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 


