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شتي ردماني جهرم  دااگشنه علوم زپشكي و خدمات بهدا

)غیرحضوری(دوره طرح  

Course plan           
 

 

  
 

 تهيه کنندگان:

فيزیولوژیگروه  ستادا  

و    

کاری   و مرکز آموزش مجازی   توسعه آموزش زپشكي مرکز مطالعات و ربانهم رزیی ردسي  كميته با هم

 تدوین کننده:استاد 

 مجید کوثری

1911سال  

 پزشکی / دانشکدهعلوم پزشکی جهرمدانشگاه 
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 دو واحد تعداد واحد : پزشکی فیزیک نام درس :

 دقیقه 121 مدت زمان ارائه درس :             دکترای حرفه ای پزشکی عمومی  رشته و مقطع تحصیلی :

 1011-1911نیمسال اول  زمان شروع و پایان : مجید کوثری : و استاد مربوطه اساتید همکار ،سئول درس م

 آموزش غیر حضوری  آموزش:فضای  ندارد پیشنیاز :

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

هد گرفت بازخورد از استاد به منظور ارزیابی تکوینی از یادگیری دانشجو انجام خواالکترونیک 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
1 

 
چشم، آشنایی با لیزر و  یها یو اصالح ناهنجار یینایب کیزیف آشنایی با ، وکاربردهای پزشکی آن نور کیزیبا ف ییآشنا

 کاربردهای آن
 وکاربردآن با امواج فراصوت یربرداریتصو یروشها و امواج فراصوت کیزیبا ف ییآشنا 2
 یپزشک یو کاربرد آن در بخشها دیتول یو چگونگ فرکانسپر یها انیجر کیزیبا ف ییآشنا 3
ثر بر مو یهندس یفاکتورها کس،یبا اشعه ا یبردار ریتصونحوه تولید اشعه ایکس ، ، کسیاشعه ا کیزیبا ف ییآشنا 4

 تصویر،

،رادیوایزوتوپها و کاربردهای ویواکتیمواد راد یکیزیف اتیو خصوص یهسته ا کیزیفپزشکی هسته ای ، با  ییآشنا 5

 تشخیصی و درمانی آنها
 ،پرتودرمانی و کاربرد آن ادیوبیولوژی(ر)ونسازی یپرتوها یستیبا اثرات ز ییآشنا 6
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 جدول زمانبندي دروس
ها و مدلهای ارائه  روش**** 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

***** 

طیف امدوا  فیزیک نورودیدگانن: 

 یکددنردرد  ددن،یس الكترومغنددنط

 ،:ندور مر د :و درمدنن :صیتشخ

و فرادنفش و آثنر فروسرخ  یپرتو ن

 :كیسنختنر اپتاین پرتو ن ، زیست:

 قدگر  تفكیددک، ،مفددن ی چشد  

استفنده از  ،ی:ننید گانیم ،:نیزدیت

وسنیل  تشخیصد: رتینسدكوو و 

چشد   یهنینن نجنرآفتنلمسكوو ،

 اسددتوانا ای و و یکددرو اعدد  از

نزدیدددک  حیتصددد  یروشدددهن

سنختنر  ،دین:،دوردین:،آستیگمن 

 کل: لیزر و کنردرد آن در پزشك: 

ماااالتی مااادیا وفااایل   یادگیری ترکیبی

 آموزشی

اسااتدادا از سااامانه نویااد 

 وابزارهای آن

هشاااات  سامانه نوید

 ساعت

اسددددتفنده از 

شدددددددد كا 

اجتمدددددنع: 

و  واتسدددددنو

تددددنترافتگو 

 سنمننا نویگ

پنسخ دا موقع 

 دا تكنلیف 

شرکت فعنل در 

تعنمال  آنالین 

 و تنتر افتگو

آزمون مینن 

 ترم و پنینن ترم

 

فهمیدددددگن 

 وکنردرد

مدواد  فیزیک پزشك:  سدتا ای،

 رادیواکتیو ،اکتیویتا،ثندت واپنش:،

 زوتوپهدنیوایراد، انواع نیمدا عمدر

 ،واپنشیهنی  ستا ایانواع ، وکنردرد

 در تصویر تشكیل فیزیك: م نن:،

ر ژنراتو، دستگن هنی تصویردرداری

 سیست  فنو ت  گنمولی– ومیتكنس

  SPECT و PET درداریتصویر

 

مالتی مدیا وفیل   یادگیری ترکیبی

 آموزشی

استدادا از سامانه نوید 

 وابزارهای آن

هشاااات  سامانه نوید

 ساعت

استفنده از 

ش كا 

اجتمنع: 

واتسنو و 

تنترافتگو 

 سنمننا نویگ

پنسخ دا موقع 

 دا تكنلیف 
فهمیگن 

 وکنردرد
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  د  ددر اندواع راصو  فیزیک ف

 شدگ  ،منده و صو   نی کنش

 امپدگانس ،فراصددو  تضدعیف

 فراصو  اموا  تولیگآکوستیك: 

 اندواع  ،پیزوالكتریک اثر سنسارد

  اسددكن وتصددویردرداری روشددهنی

 اثدررد م تن: تشخیص: فراصو 

 فراصو  دیولوژیك: اثرا ، داپلر
 

مالتی مدیا وفیل   یادگیری ترکیبی

 آموزشی

دادا از سامانه نوید است

 وابزارهای آن

 چهار سامانه نوید

 ساعت

استفنده از 

ش كا 

اجتمنع: 

واتسنو و 

تنترافتگو 

 سنمننا نویگ

شرکت فعنل در 

تعنمال  آنالین 

 و تنتر افتگو

فهمیگن 

 وکنردرد

 زیست شناسی پرتوی:
و  :كیزیف یفنکتور ن حیتوض 

 ریمگاخلا کننگه در تنث ی:نیمیش

سلول ودنفت نز در س ونی یپرتو ن

دوز  زانیم یریانگازه ا یواحگ ن،

انواع ( جذد:،معندل،موثر)دز پرتو ن

و آثنر حند  و مزمن اشعا  یریپرتوا

 یپرتو ن ررسیاثرا  زودرس و د ،

 تیحسنس ،سلولدر  ونسنزی

در مراحل مختلف رشگ)ق ل سلولهن

از تنا ازین:، جنین: وانگام زای: 

 و مقنومت سیكل تیحسنس، اولیا

قگامن  ،ایونیزان در درادرپرتوسلول: 

و  م نفظت در درادر پرتو یتزم درا

حفنظت در درادر  یتزم درا نیقوان

و  ،پرتودرمنن: ویژایهنیونیزانپرتو

 نکنردرد نی آ

مالتی مدیا وفیل   یادگیری ترکیبی

 آموزشی

استدادا از سامانه نوید 

 وابزارهای آن

هشاااات  سامانه نوید

 ساعت

استفنده از 

كا ش 

اجتمنع: 

واتسنو و 

تنترافتگو 

 سنمننا نویگ

آزمون مینن 

 ترم و پنینن ترم
فهمیگن 

 وکنردرد
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 فیزیدددک جریدددنن پرفرکدددننس 

ویژایهددنی جریددنن پرفرکددننس  

 وانواع آن، :نترمید، آن وکنردرد نی

 ی دن سد یمكننجراح: الكتریك:،

پرفرکننس ددر دنفدت  ننیجر ریتأث

 زنگه 

فیل  مالتی مدیا و یادگیری ترکیبی

 آموزشی

استدادا از سامانه نوید 

 وابزارهای آن

استفنده از  دوساعت سامانه نوید

ش كا 

اجتمنع: 

واتسنو و 

تنترافتگو 

 سنمننا نویگ

پنسخ دا موقع 

 دا تكنلیف 
فهمیگن 

 وکنردرد

  فیزیک اشعا ایكس 

و   كددسیاشددعا ا گیددتول :چگددونگ

 وهیش، اشعا تولیگ سنختمنن تمپ

ون  دن و در    کدنش الكتدر ی ن

تندش و  یفنکتور نمنده،فوتون  ن دن 

 تیدفیو ک تی رکگام در کم ریتأث

 لیتشدك :گدونگ،چایكدس اشعا 

 ،:وارافیددددرا در راد ریتصددددو

و  :مددددنمواراف ،:فلو ورسددددكپ

عوامل مؤثر در  ،: نگس یفنکتور ن

 فیل  و تصویر تایکنتراست و دانس

: دسدددتگنه كدددیزیاصدددول ف،

 و  سد: تد: اسدكن تصویردرداری

  صیدر تشخ CT ید نکنردر

مالتی مدیا وفیل   یادگیری ترکیبی

 آموزشی

استدادا از سامانه نوید 

 وابزارهای آن

هشاااات  سامانه نوید

 ساعت

استفنده از 

ش كا 

اجتمنع: 

واتسنو و 

تنترافتگو 

 سنمننا نویگ

شرکت فعنل در 

تعنمال  آنالین 

 و تنتر افتگو

فهمیگن 

 وکنردرد
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 تولید محتوا :  نرم افزار بکارگرفته شده در

 و فیلم آموزشی صداگذاری روی اسالید

 

 منابع درسی : 
 دکتر ع نس تكنور فیتنل :پزشك کیزی( ف1

  ننیعقند :دکتر م مگ عل فیتنل ریمگ  :پزشك کیزی(ف2

 (سوات  علوم پنیا پزشك: ودنگانپزشك:3

 :نحوه ارزشیابی 

 ارزشیابی تکوینی و ارزشیابی پایانی : 
 

 شفن :)دو نمره( -پنسخگوی: دا سوات  تلفن:   یک نمره((وپنسخ دا آنهن درزمنن مقرر درسنمننا نویگ انجنم تكنلیف -

 شرکت فعنل در انجنم ت قیق،ارا ا سمیننر ، تعنمال  آنالین و تنتر افتگو یک نمره -

 پنج نمرهآزمون مینن ترم -

 نمره  شتآزمون پنینن ترم -

 آزمنیشگنه سا نمره-
 

 

 نمره كل درس :نحوه محاسبه 
 

 انجام شده توسط دانشجو ینهایوتمر یپرسش و پاسخ شفاه ،یکالس فیپانزده درصد : انجام تکال 

 )مشارکت فعال در تعامالت و تاالر گفتگو( توسط دانشجو ناریسم ،ارائهیگروه  قیپنج درصد :انجام تحق  

 آزمون میانترم بصورت غیر حضوری :بیست وپنج درصد  

 ن پایان ترم آزمو :درصد  چهل  

 شگاهیآزما یعمل و یکار و آزمون کتب گزارششامل  ی آزمایشگاهنمره عملپانزده درصد:  

 مقررات : 

 نمره 11حد نمره قبولی : 

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

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


