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شتي ردماني جهرم  دااگشنه علوم زپشكي و خدمات بهدا

)غیرحضوری(دوره طرح  

Course plan           
 

 

  
 

 تهيه کنندگان:

 عضو هيات علمی فيزیک پزشکی

و    

کاری   و مرکز آموزش مجازی   عات و توسعه آموزش زپشكيمرکز مطال  ربانهم رزیی ردسي  كميته با هم

 تدوین کننده:استاد 

 مجید کوثری

1911سال  

 پزشکی / دانشکدهعلوم پزشکی جهرمدانشگاه 
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 دو واحد تعداد واحد : فیزیک پزشکی و کاربرد در اتاق عملنام درس :

 دقیقه 121 س :مدت زمان ارائه در             اتاق عملکارشناسی   رشته و مقطع تحصیلی :

 1011-1911 دومنیمسال  زمان شروع و پایان : مجید کوثری : و استاد مربوطه اساتید همکار ،مسئول درس 

 آموزش غیر حضوری  آموزش:فضای  ندارد پیشنیاز :

در طی این درس متناسب با ساعات لحاظ شده به تدریج محتوای مجازی در ساامانه یاادگیری و  دراین درس جهت دانشجویان ورودی ...... بصورت تیمی )چنداستاد(بصورت غیرحضوری ارائه می گرددشرح دوره : 

دانشجو انجام خواهد گرفت بازخورد از استاد به منظور ارزیابی تکوینی از یادگیری الکترونیک به صورت افالین یا آنالین قرار می گیرد شایان ذکر است براساس این طرح دوره تعامالت دانشجویان و دریافت بازخورد و ارائه 

 و پس آزمون نهایی متناسب با شرایط به صورت آنالین و یا حضوری برگزار خواهد شد. .
 

 ف نهایی دوره: اهدا
 

 ف نهایی دورهاهدا ردیف
 فیزیک تهای اصلی وفرعی درانواع کمییاداوری ومرور بر فیزیک دبیرستان و  1

معادالت حاکم بر آنها ،قوانین ترمودینامیک، قوانین گازها  ،راههای انتقال گرما ازجمله تابش  آشنایی با مفاهیم دما ، گرما و روابط و 2

 ،رسانش وهمرفت 

 عوامل موثر برفشار و جریا ن آرام و نا آرام  مفهم فیزیکی کمیت فشار، آشنایی با 3

 ،اکسیژن درمانیرتنظیم کننده های فشا ،تنفس مصنوعی ، رسپیراتورهاآشنایی با مکانیسم تنفس،  4

اصول حفاظت در برابر رادیوایزوتوپ،ای،  هسته ، واپاشیهایرادیواکتیو مواد،  غیر یونیزان پرتوهای یونیزان و،  ساختمان اتمآشنایی با   5

 اشعه  

 ساختار دستگاه دیالیز کلیه مصنوعی و  پدیده اسمز ، آشنایی با  6

و ایمنی در اتاق  همچنین دستگاههای دیاترمی و الکتروشوک   EEG،ECG،EMGسیگنالهای   ، مکانیسم ایجادآشنایی با بیوالکتریسیته 7

 عمل
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 جدول زمانبندي دروس
روش ها و مدلهای ارائه **** سرفصل مطالب

 درس بصورت غیر مجازی 

ابزارهای تعاملی استاد با *** نوع محتوا*

 دانشجو جهت ارائه محتوای درس

)فضای آموزش  

 غیرحضوری(

ساعت 

 ارائه

آموزشهای **

 حمایتی و مکمل 

 روش ارزشیابی

)تکوینی و 

 پایانی(

 سطح یادگیری

***** 

 

انواع  کمیتهای اصلی وفرعی در 

فیزیک، پیشوندها وپسوندها در 

فیزیک، یکاها وتبدیل  واحدها در 

 فیزیک

ماااالتی مااادیا وفااایل   یادگیری ترکیبی

 آموزشی

اسااتدادا از سااامانه نویااد 

 وابزارهای آن

استتتتت اد  ا   دوساعت سامانه نوید

شتتتتتتتتبک  

اجتمتتتتتاعی 

واتستتتتتا  و 

تتتتتاترو ت و 

 سامان  نوید

پاسخ ب  موقع 

 ب  تکالیف 

شرکت فعال در 

تعامالت آنالین 

 و تاتر و ت و

آ مون میان 

 ترم و پایان ترم

 

فهمیتتتتتدن 

 وکاربرد

م هوم دمتا وورمتتا  ترمودینامیتک 

و   یریتانتدا   و یانواع واحتدها

حاکم بروا ها  نیقوان، روابط مربوط 

 وت،شتتتارلیمار لیتتتشتتتامل  بو

دالتتون  یفشتار جز ت لوساک،یو

آل   د یتمربتو  بت  وتا  ا نیوقوان

انتقال ورما ا  جمل  تابش  یاهها،ر

،قوانین ،همرفتتتتت و رستتتتانش

قتانون اول  ترمودینامیک ا جملت 

کار وورمتا  میو م اه کینامیترمود

          قتتتانون دوم، کیتتتنامیدر ترمود

 یآنتروپتاهیم م ت ، ینامیکترمود

 یو آنتالپویبس آ اد  یانرژ

ماااالتی مااادیا وفااایل   یادگیری ترکیبی

 آموزشی

اسااتدادا از سااامانه نویااد 

 وابزارهای آن

هشاااات  سامانه نوید

 ساعت

استتتتت اد  ا  

شتتتتتتتتبک  

اجتمتتتتتاعی 

و  واتستتتتتا 

تتتتتاترو ت و 

 سامان  نوید

پاسخ ب  موقع 

 ب  تکالیف 

شرکت فعال در 

تعامالت آنالین 

 و تاتر و ت و

آ مون میان 

 ترم و پایان ترم

 

فهمیتتتتتدن 

 وکاربرد
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عوامل موثر برفشار و جریا ن آرام و 

نا آرام را شناخت ، اصول ساختاری 

انتتواع فشارستتنوها وانرکتورهتتارا 

توضیح داد  ومستایل مربتو  بت  

اندا   ویری ومحاسب  فشار ختون 

 وتوان قلب

مالتی مدیا وفیل   یادگیری ترکیبی

 آموزشی

استدادا از سامانه نوید 

 وابزارهای آن

است اد  ا   ساعتدو سامانه نوید

شبک  

اجتماعی 

واتسا  و 

تاترو ت و 

 سامان  نوید

آ مون میان 

 ترم و پایان ترم
فهمیدن 

 وکاربرد

تن س مصنوعی ، مکانیسم  

تنظیم کنند  های  ،رسپیراتورها

اردست اههای بیهوشی، ساخت، فشار

 تبخیر کنند  ها و مرطوب کنند  ها

مالتی مدیا وفیل   یادگیری ترکیبی

 آموزشی

استدادا از سامانه نوید 

 وابزارهای آن

 چهار سامانه نوید

 ساعت

است اد  ا  

شبک  

اجتماعی 

واتسا  و 

تاترو ت و 

 سامان  نوید

آ مون میان 

 ترم و پایان ترم
فهمیدن 

 وکاربرد

ت اوت انتواع م وهست  ، شناخت ات

 ،یونیزان وغیتر یتونیزانپرتوهای 

متتتواد رادیواکتیتتتو شتتتناخت 

انواع نیم   ،اکتیویت ،ثابت واپاشی،

وکتاربرد هتا،  زوتوپهایوایراد، عمر

 ،واپاشتتتیهای هستتتت  ایانتتتواع 

کمیتهتتتای د یمتتتتری، اثتتترات 

بیولوژیکی پرتویتونیزان  بتر بتدن 

ح اظت در برابر اشع   انسان ،اصول 

  انیونیز
 

مالتی مدیا وفیل   یادگیری ترکیبی

 آموزشی

استدادا از سامانه نوید 

 وابزارهای آن

هشاااات  سامانه نوید

 ساعت

است اد  ا  

شبک  

اجتماعی 

واتسا  و 

تاترو ت و 

 سامان  نوید

پاسخ ب  موقع 

 ب  تکالیف 
فهمیدن 

 وکاربرد

و  استمز وفشتار استتمزیم تاهیم 

استتمول عوامتتل متتوثر بتتر آن،

،نحو  کار   و اسموتلیت ،اسموتریت

 دست ا  دیالیزو ساختار 

مالتی مدیا وفیل   یادگیری ترکیبی

 آموزشی

استدادا از سامانه نوید 

 وابزارهای آن

است اد  ا   دوساعت سامانه نوید

شبک  

اجتماعی 

واتسا  و 

تاترو ت و 

 سامان  نوید

پاسخ ب  موقع 

 ب  تکالیف 
فهمیدن 

 وکاربرد
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تی دربتدن، بتانسیل  یسم اهیم  

، الکتتتترو   تانستتتیل نرنستتتتپ

 نس الوورافی ، الکتروکاردیوورافیا

،اصول ساختاری  و الکترومایوورافی

 و DC SHOCK دستتتتتت ا 

 و قلب مصنوعی الکتروکوتر

مالتی مدیا وفیل   یادگیری ترکیبی

 آموزشی

استدادا از سامانه نوید 

 وابزارهای آن

هشاااات  سامانه نوید

 ساعت

است اد  ا  

شبک  

ماعی اجت

واتسا  و 

تاترو ت و 

 سامان  نوید

شرکت فعال در 

تعامالت آنالین 

 و تاتر و ت و

فهمیدن 

 وکاربرد
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 نرم افزار بکارگرفته شده در تولید محتوا : 

 و فیلم آموزشی صداگذاری روی اسالید

 

 منابع درسی : 
 دکتر عباس تکاور فیتال یپزشک کیزی( ف1

 اق عمل تالیف دکتر مسعود شوشتریانو کاربرد آن در ات یپزشک کیزی(ف2

 

 نحوه ارزشیابی :

 ارزشیابی تکوینی و ارزشیابی پایانی : 
 

 ش اهی)دونمر ( -پاسخ ویی ب  سواتت تل نی   یک نمر ((انوام تکالیف وپاسخ ب  آنها در مان مقرر درسامان  نوید -

 ر و ت و یک نمر شرکت فعال در انوام تحقیق،ارا   سمینار ، تعامالت آنالین و تات -

 آ مون میان ترم هشت نمر -

 آ مون پایان ترم هشت نمر -

 

 

 نحوه محاسبه نمره كل درس :
 

 پانزده درصد : انجام تکالیف کالسی، پرسش و پاسخ شفاهی وتمرینهای انجام شده توسط دانشجو 

 گفتگو( توسط دانشجوپنج درصد :انجام تحقیق  گروهی،ارائه سمینار )مشارکت فعال در تعامالت و تاالر   

 چهل درصد : آزمون میان ترم  

 چهل درصد : آزمون پایان ترم  

 مقررات : 

 نمره 11حد نمره قبولی : 

 به شرط موجه بودن چهارهفدهم کل جلسات :های آنالینتعداد دفعات مجاز غیبت در کالس 

 ری است مشارکت دانشجویان در کلیه آزمونهای حین ترم، کوئیزها و امتحان پایانی ضرو
 

  
 


