
 
 

 

  

 
 

 

 ترکیبی  (lesson Plan)روزانه طرح درس 

 جلسه اول
 

 یبهداشت حرفه ا ی:  کارشناسیلیمقطع و رشته تحص           یبهداشت حرفه ا ی: مهندسیدانشکده : بهداشت     گروه آموزش

 01/0/0011 تاريخ ارائه درس : 0011-99سال تحصیلی  :  

  01-8 ساعت:              دوشنبهروز:  2فیزيک اختصاصینام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 نفر 08 تعداد دانشجويان  :

 مهدی عسگری مسئول درس: 2تعداد واحد:

 مهدی عسگری :مدرس دقیقه 04مدت کالس: 

 01/00/99 بازنگری:تدوين /  تاريخ
 

 موج چیست:  جلسهعنوان 

 :   جلسههدف کلی 

 آشنايی با مباحث پايه در خصوص امواج
 :  اختصاصیاهداف 

 آشنايی دانشجو با مفهوم موج -0

 موج، دامنه موج، طول موج، دوره تناوب، فرکانس(آشنايی دانشجو با انواع و ويژگی های موج )شکل  -2

     مجازی     روش آموزش :  

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

 پروژه                  وفعالیت آموزشی :   تکلیف          

 عنوان و نوع آزمون : 

  : منبع درس

 نويسنده: ديويد هالیدی و همکاران-عنوان: مبانی فیزيک -0

 تنوب -ناشر: دانش نگار -ترجمه: حسین صالحی-نويسنده: سرز فرانسیس و همکاران-عنوان: فیزيک دانشگاهی-2

 چاپ: اول

 دوم :ت چاپبنو-ناشر: آيیژ-ترجمه: عباس تکاور-جان آر کامرون و همکاراننويسنده:  -عنوان: فیزيک پزشکی-3

 دقیقه      :مدت زمان (جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.صرفا )این قسمت :    مقدمه 

 کلیات درس  

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ريزی درسی و آموزشی

 
 گروه اتاق عمل

 



 دقیقه 01مدت زمان :    و دوم درسبخش اول 

  دقیقه 4مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 

  



 
 

 دومجلسه 
 

 یبهداشت حرفه ا ی:  کارشناسیلیمقطع و رشته تحص           یبهداشت حرفه ا ی: مهندسیدانشکده : بهداشت     گروه آموزش

 23/0/0011 تاريخ ارائه درس : 0011-99سال تحصیلی  :  

  01-8 ساعت:              دوشنبهروز:  2فیزيک اختصاصینام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 نفر 08 تعداد دانشجويان  :

 مهدی عسگری مسئول درس: 2تعداد واحد:

 مهدی عسگری :مدرس دقیقه 04مدت کالس: 

 01/00/99 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 امواج الکترومغناطیس:  جلسهعنوان 

 :   جلسههدف کلی 

 آشنايی با امواج الکترومغناطیس )بخش اول(

 :  اختصاصیاهداف 

 معرفی موج الکترومغناطیس-0

 الکترومغناطیسآشنايی با نحوه انتشار امواج  -2

 آشنايی با ويژگی امواج الکترومغناطیس-3

   مجازی       روش آموزش :  

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

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          و          پروژه        

 عنوان و نوع آزمون : 

  منبع درس :

 نويسنده: ديويد هالیدی و همکاران-عنوان: مبانی فیزيک -0

 تنوب -ناشر: دانش نگار -ترجمه: حسین صالحی-نويسنده: سرز فرانسیس و همکاران-عنوان: فیزيک دانشگاهی-2

 چاپ: اول

 نوبت چاپ: دوم-آيیژناشر: -ترجمه: عباس تکاور-جان آر کامرون و همکاراننويسنده:  -عنوان: فیزيک پزشکی-3

 مدت زمان:      دقیقه )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

 دقیقه 01مدت زمان :    و دوم درسبخش اول 

  دقیقه 4مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 

  



 
 

 سومجلسه 
 

 یبهداشت حرفه ا ی:  کارشناسیلیمقطع و رشته تحص           یبهداشت حرفه ا ی: مهندسیدانشکده : بهداشت     گروه آموزش

 31/0/0011 تاريخ ارائه درس : 0011-99سال تحصیلی  :  

  01-8 ساعت:              دوشنبهروز:  2فیزيک اختصاصینام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 نفر 08 تعداد دانشجويان  :

 مهدی عسگری مسئول درس: 2تعداد واحد:

 مهدی عسگری :مدرس دقیقه 04مدت کالس: 

 01/00/99 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 امواج الکترومغناطیس:  جلسهعنوان 

 :   جلسههدف کلی 
 (نايی با طیف پیوسته امواجشآ-آشنايی با امواج الکترومغناطیس )بخش دوم

 :  اختصاصیاهداف 

 الکترومغناطیس )راديويی، میکروويو، مادون قرمز، ديدگانی، فرابنفش، ايکس و گاما(معرفی طیف امواج  -0

بررسی ويژگی و تفاوت ها در محدوده های مختلف طیف امواج الکترومغناطیس از نقطه نظر انرژی، فرکانس و طول  -2

 موج

   مجازی       روش آموزش :  

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

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          و          پروژه        

 عنوان و نوع آزمون : 

  منبع درس :

 نويسنده: ديويد هالیدی و همکاران-عنوان: مبانی فیزيک -0

 تنوب -ناشر: دانش نگار -ترجمه: حسین صالحی-همکاراننويسنده: سرز فرانسیس و -عنوان: فیزيک دانشگاهی-2

 چاپ: اول

 نوبت چاپ: دوم-ناشر: آيیژ-ترجمه: عباس تکاور-جان آر کامرون و همکاراننويسنده:  -عنوان: فیزيک پزشکی-3

 مدت زمان:      دقیقه )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

 دقیقه 01مدت زمان :    و دوم درسبخش اول 

  دقیقه 4مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 

  



 
 

 چهارمجلسه 
 

 یبهداشت حرفه ا ی:  کارشناسیلیمقطع و رشته تحص           یبهداشت حرفه ا ی: مهندسیدانشکده : بهداشت     گروه آموزش

 1/2/0011 تاريخ ارائه درس : 0011-99سال تحصیلی  :  

  01-8 ساعت:              دوشنبهروز:  2فیزيک اختصاصینام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 نفر 08 تعداد دانشجويان  :

 مهدی عسگری مسئول درس: 2تعداد واحد:

 مهدی عسگری :مدرس دقیقه 04مدت کالس: 

 01/00/99 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 امواج الکترومغناطیس:  جلسهعنوان 

 :   جلسههدف کلی 

 آشنايی با ويژگی های امواج گاما

 :  اختصاصیاهداف 

 تولید امواج گامادانشجو با نحوه  يیآشنا -0

 انرژی امواج گامانحوه محاسبه  -2

 کاربرد امواج گاماآشنايی دانشجو با  -3

   مجازی       روش آموزش :  

 فضای مجازی و نرم افزارهای ارائه شده مانند نويداساليد، کامپیوتر، امکانات  امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          و          پروژه        

 عنوان و نوع آزمون : 

  منبع درس :

 نويسنده: ديويد هالیدی و همکاران-عنوان: مبانی فیزيک -0

 تنوب -ناشر: دانش نگار -حسین صالحی ترجمه:-نويسنده: سرز فرانسیس و همکاران-عنوان: فیزيک دانشگاهی-2

 چاپ: اول

 نوبت چاپ: دوم-ناشر: آيیژ-ترجمه: عباس تکاور-جان آر کامرون و همکاراننويسنده:  -عنوان: فیزيک پزشکی-3

 مدت زمان:      دقیقه )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

 دقیقه 01مدت زمان :    و دوم درسبخش اول 

  دقیقه 4مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 

  



 
 

 پنجمجلسه 
 

 یبهداشت حرفه ا ی:  کارشناسیلیمقطع و رشته تحص           یبهداشت حرفه ا ی: مهندسیدانشکده : بهداشت     گروه آموزش

 03/2/0011 تاريخ ارائه درس : 0011-99سال تحصیلی  :  

  01-8 ساعت:              دوشنبهروز:  2فیزيک اختصاصینام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 نفر 08 تعداد دانشجويان  :

 مهدی عسگری مسئول درس: 2تعداد واحد:

 مهدی عسگری :مدرس دقیقه 04مدت کالس: 

 01/00/99 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 امواج الکترومغناطیس:  جلسهعنوان 

 :   جلسههدف کلی 

 آشنايی با روش های تولید امواج ايکس

 :  اختصاصیاهداف 

 آشنايی با نحوه تولید پرتو ايکس ترمزی -0

 با نحوه تولید پرتو ايکس تشخیصیآشنايی -2

 انرژی امواج ايکسحوه محاسبه ن-3

   مجازی       روش آموزش :  

 فضای مجازی و نرم افزارهای ارائه شده مانند نويداساليد، کامپیوتر، امکانات  امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          و          پروژه        

 عنوان و نوع آزمون : 

  منبع درس :

 نويسنده: ديويد هالیدی و همکاران-عنوان: مبانی فیزيک -0

 تنوب -ناشر: دانش نگار -حسین صالحی ترجمه:-نويسنده: سرز فرانسیس و همکاران-عنوان: فیزيک دانشگاهی-2

 چاپ: اول

 نوبت چاپ: دوم-ناشر: آيیژ-ترجمه: عباس تکاور-جان آر کامرون و همکاراننويسنده:  -عنوان: فیزيک پزشکی-3

 مدت زمان:      دقیقه )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

 دقیقه 01مدت زمان :    و دوم درسبخش اول 

  دقیقه 4مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 

  



 
 

 ششمجلسه 
 

 یبهداشت حرفه ا ی:  کارشناسیلیمقطع و رشته تحص           یبهداشت حرفه ا ی: مهندسیدانشکده : بهداشت     گروه آموزش

 21/2/0011 تاريخ ارائه درس : 0011-99سال تحصیلی  :  

  01-8 ساعت:              دوشنبهروز:  2فیزيک اختصاصینام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 نفر 08 تعداد دانشجويان  :

 مهدی عسگری مسئول درس: 2تعداد واحد:

 مهدی عسگری :مدرس دقیقه 04مدت کالس: 

 01/00/99 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 امواج الکترومغناطیس:  جلسهعنوان 

 :   جلسههدف کلی 

 آشنايی با کاربرد امواج ايکس

 :  اختصاصیاهداف 

 کاربرد پرتو ايکس ترمزی در کاربردهای تشخیصی، درمانی و صنعتآشنايی با -0

 کاربرد پرتو ايکس تشخیصی در کاربردهای تشخیصی و درمانیآشنايی با  -2

 آشنايی با روش های شناسايی و دتکت پرتو ايکس -3

   مجازی       روش آموزش :  

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

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          و          پروژه        

 عنوان و نوع آزمون : 

  منبع درس :

 هالیدی و همکاراننويسنده: ديويد -عنوان: مبانی فیزيک -0

 تنوب -ناشر: دانش نگار -ترجمه: حسین صالحی-نويسنده: سرز فرانسیس و همکاران-عنوان: فیزيک دانشگاهی-2

 چاپ: اول

 نوبت چاپ: دوم-ناشر: آيیژ-ترجمه: عباس تکاور-جان آر کامرون و همکاراننويسنده:  -عنوان: فیزيک پزشکی-3

 مدت زمان:      دقیقه های حضوری تکمیل گردد.()این قسمت صرفا جهت کالس :    مقدمه 

 کلیات درس  

 دقیقه 01مدت زمان :    و دوم درسبخش اول 

  دقیقه 4مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 

  



 
 

 هفتمجلسه 
 

 یبهداشت حرفه ا ی:  کارشناسیلیمقطع و رشته تحص           یبهداشت حرفه ا ی: مهندسیدانشکده : بهداشت     گروه آموزش

 22/2/0011 تاريخ ارائه درس : 0011-99سال تحصیلی  :  

  01-8 ساعت:              دوشنبهروز:  2فیزيک اختصاصینام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 نفر 08 تعداد دانشجويان  :

 مهدی عسگری مسئول درس: 2تعداد واحد:

 مهدی عسگری :مدرس دقیقه 04مدت کالس: 

 01/00/99 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 امواج الکترومغناطیس:  جلسهعنوان 

 :   جلسههدف کلی 

 آشنايی با امواج فرابنفش، مادون قرمز، میکروويو و راديويی

 :  اختصاصیاهداف 

 ويژگی و نحوه تولید امواج فرابنفشآشنايی با -0

 آشنايی با کاربرد امواج فرابنفش -2

 ويژگی و نحوه تولید امواج مادون قرمزآشنايی با  -3

 آشنايی با کاربرد امواج مادون قرمز -0

 ويژگی و نحوه تولید امواج میکروويوآشنايی با -4

 آشنايی با کاربرد امواج میکروويو -1

 ويژگی و نحوه تولید امواج راديويیآشنايی با  -2

 آشنايی با کاربرد امواج راديويی -8

   مجازی       روش آموزش :  

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

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          و          پروژه        

 عنوان و نوع آزمون : 

  منبع درس :

 نويسنده: ديويد هالیدی و همکاران-عنوان: مبانی فیزيک -0

 تنوب -ناشر: دانش نگار -ترجمه: حسین صالحی-نويسنده: سرز فرانسیس و همکاران-عنوان: فیزيک دانشگاهی-2

 چاپ: اول

 نوبت چاپ: دوم-ناشر: آيیژ-ترجمه: عباس تکاور-جان آر کامرون و همکاراننويسنده:  -عنوان: فیزيک پزشکی-3

 مدت زمان:      دقیقه گردد.()این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل :    مقدمه 

 کلیات درس  

 دقیقه 01مدت زمان :    و دوم درسبخش اول 

  دقیقه 4مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 

  



 
 

 هشتمجلسه 
 

 یبهداشت حرفه ا ی:  کارشناسیلیمقطع و رشته تحص           یبهداشت حرفه ا ی: مهندسیدانشکده : بهداشت     گروه آموزش

 3/3/0011 تاريخ ارائه درس : 0011-99سال تحصیلی  :  

  01-8 ساعت:              دوشنبهروز:  2فیزيک اختصاصینام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 نفر 08 تعداد دانشجويان  :

 مهدی عسگری مسئول درس: 2تعداد واحد:

 مهدی عسگری :مدرس دقیقه 04مدت کالس: 

 01/00/99 بازنگری:تاريخ تدوين / 
 

 امواج الکترومغناطیس)برهم کنش های پرتو ايکس با ماده(:  جلسهعنوان 

 :   جلسههدف کلی 

 آشنايی با انواع برهم کنش های پرتو ايکس

 :  اختصاصیاهداف 

 آشنايی دانشجو با برهمکنش کالسیک -0

 آشنايی دانشجو با برهم کنش فوتوالکتريک -2

 برهم کنش کامپتونآشنايی دانشجو با  -3

         آنالین-مجازی روش آموزش :  

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

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          و          پروژه        

 عنوان و نوع آزمون : 

  منبع درس :

 نويسنده: ديويد هالیدی و همکاران-فیزيکعنوان: مبانی  -0

 تنوب -ناشر: دانش نگار -ترجمه: حسین صالحی-نويسنده: سرز فرانسیس و همکاران-عنوان: فیزيک دانشگاهی-2

 چاپ: اول

 نوبت چاپ: دوم-ناشر: آيیژ-ترجمه: عباس تکاور-جان آر کامرون و همکاراننويسنده:  -عنوان: فیزيک پزشکی-3

 مدت زمان:      دقیقه قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.( )این:    مقدمه 

 کلیات درس  

 دقیقه 01مدت زمان :    و دوم درسبخش اول 

  دقیقه 4مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 

  



 
 

 نهمجلسه 
 

 یبهداشت حرفه ا ی:  کارشناسیلیمقطع و رشته تحص           یبهداشت حرفه ا ی: مهندسیدانشکده : بهداشت     گروه آموزش

 01/3/0011 تاريخ ارائه درس : 0011-99سال تحصیلی  :  

  01-8 ساعت:              دوشنبهروز:  2فیزيک اختصاصینام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 نفر 08 تعداد دانشجويان  :

 مهدی عسگری مسئول درس: 2تعداد واحد:

 مهدی عسگری :مدرس دقیقه 04مدت کالس: 

 01/00/99 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 امواج الکترومغناطیس:  جلسهعنوان 

 :   جلسههدف کلی 

 حفاظت در برابر امواج يونیزان و غیر يونیزان

 :  اختصاصیاهداف 

 این امواج ویژگیمعرفی امواج یونیزان و -1

 حفاظت در برابر امواج یونیزانآشنایی با اهمیت  -2

 آشنایی با روش های حفاظت در برابر امواج یونیزان -3

 و تفاوت این امواج با امواج یونیزان ویژگیمعرفی امواج غیر یونیزان و -4

 آشنایی با اهمیت حفاظت در برابر امواج غیریونیزان -5

 آشنایی با روش های حفاظت در برابر امواج غیریونیزان -6

       مجازی  و آنالینآموزش :   روش

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

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          و          پروژه        

 عنوان و نوع آزمون : 

  منبع درس :

 هالیدی و همکاراننويسنده: ديويد -عنوان: مبانی فیزيک -0

 تنوب -ناشر: دانش نگار -ترجمه: حسین صالحی-نويسنده: سرز فرانسیس و همکاران-عنوان: فیزيک دانشگاهی-2

 چاپ: اول

 نوبت چاپ: دوم-ناشر: آيیژ-ترجمه: عباس تکاور-جان آر کامرون و همکاراننويسنده:  -عنوان: فیزيک پزشکی-3

 مدت زمان:      دقیقه های حضوری تکمیل گردد.()این قسمت صرفا جهت کالس :    مقدمه 

 کلیات درس  

 دقیقه 01مدت زمان :    و دوم درسبخش اول 

  دقیقه 4مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 

  



 
 

 دهمجلسه 
 

 یبهداشت حرفه ا ی:  کارشناسیلیمقطع و رشته تحص           یبهداشت حرفه ا ی: مهندسیدانشکده : بهداشت     گروه آموزش

 02/3/0011 تاريخ ارائه درس : 0011-99سال تحصیلی  :  

  01-8 ساعت:              دوشنبهروز:  2فیزيک اختصاصینام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 نفر 08 تعداد دانشجويان  :

 مهدی عسگری مسئول درس: 2تعداد واحد:

 مهدی عسگری :مدرس دقیقه 04مدت کالس: 

 01/00/99 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 امواج مکانیکی:  جلسهعنوان 

 :   جلسههدف کلی 

 )بخش اول(آشنايی با مباحث پايه در امواج مکانیکی

 :  اختصاصیاهداف 

 آشنايی با نحوه انتشار امواج مکانیکی -0

 آشنايی با ويژگی امواج مکانیکی-2

 مکانیکی و امواج الکترومغناطیسمقايسه ويژگی و تفاوت های بین امواج  -3

   مجازی       روش آموزش :  

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

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          و          پروژه        

 عنوان و نوع آزمون : 

  منبع درس :

 نويسنده: ديويد هالیدی و همکاران-مبانی فیزيکعنوان:  -0

 تنوب -ناشر: دانش نگار -ترجمه: حسین صالحی-نويسنده: سرز فرانسیس و همکاران-عنوان: فیزيک دانشگاهی-2

 چاپ: اول

 نوبت چاپ: دوم-ناشر: آيیژ-ترجمه: عباس تکاور-جان آر کامرون و همکاراننويسنده:  -عنوان: فیزيک پزشکی-3

 مدت زمان:      دقیقه )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(  :  مقدمه 

 کلیات درس  

 دقیقه 01مدت زمان :    و دوم درسبخش اول 

  دقیقه 4مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 

  



 
 

 يازدهمجلسه 
 

 یبهداشت حرفه ا ی:  کارشناسیلیمقطع و رشته تحص           یبهداشت حرفه ا ی: مهندسیدانشکده : بهداشت     گروه آموزش

 20/3/0011 تاريخ ارائه درس : 0011-99سال تحصیلی  :  

  01-8 ساعت:              دوشنبهروز:  2فیزيک اختصاصینام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 نفر 08 تعداد دانشجويان  :

 مهدی عسگری مسئول درس: 2تعداد واحد:

 مهدی عسگری :مدرس دقیقه 04مدت کالس: 

 01/00/99 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 امواج مکانیکی:  جلسهعنوان 

 :   جلسههدف کلی 

 )بخش دوم(آشنایی با مباحث پایه در امواج مکانیکی

 :  اختصاصیاهداف 
 معرفی انواع کمیت ها-0
 مکانیکیآشنايی با نحوه محاسبه شدت امواج -2

 آشنايی با مفاهیم اولیه حفاظت در برابر امواج مکانیکی-3

   مجازی       روش آموزش :  

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

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          و          پروژه        

 عنوان و نوع آزمون : 

  منبع درس :

 نويسنده: ديويد هالیدی و همکاران-عنوان: مبانی فیزيک -0

 تنوب -ناشر: دانش نگار -ترجمه: حسین صالحی-نويسنده: سرز فرانسیس و همکاران-عنوان: فیزيک دانشگاهی-2

 چاپ: اول

 نوبت چاپ: دوم-ناشر: آيیژ-عباس تکاورترجمه: -جان آر کامرون و همکاراننويسنده:  -عنوان: فیزيک پزشکی-3

 مدت زمان:      دقیقه )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

 دقیقه 01مدت زمان :    و دوم درسبخش اول 

  دقیقه 4مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 

  



 
 

 دوازدهمجلسه 
 

 یبهداشت حرفه ا ی:  کارشناسیلیمقطع و رشته تحص           یبهداشت حرفه ا ی: مهندسیگروه آموزشدانشکده : بهداشت     

 30/3/0011 تاريخ ارائه درس : 0011-99سال تحصیلی  :  

  01-8 ساعت:              دوشنبهروز:  2فیزيک اختصاصینام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 نفر 08 تعداد دانشجويان  :

 مهدی عسگری مسئول درس: 2تعداد واحد:

 مهدی عسگری :مدرس دقیقه 04مدت کالس: 

 01/00/99 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 امواج مکانیکی:  جلسهعنوان 

 :   جلسههدف کلی 

 آشنایی با صوت و رفتار این امواج

 :  اختصاصیاهداف 

 و کاربردهای آن آشنايی با امواج صوت، فراصوت و فروصوت-0

 فراصوت و فروصوت آشنايی با نحوه تولید امواج صوت، -2

   مجازی       روش آموزش :  

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

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          و          پروژه        

 عنوان و نوع آزمون : 

  منبع درس :

 نويسنده: ديويد هالیدی و همکاران-عنوان: مبانی فیزيک -0

 تنوب -ناشر: دانش نگار -ترجمه: حسین صالحی-نويسنده: سرز فرانسیس و همکاران-عنوان: فیزيک دانشگاهی-2

 چاپ: اول

 نوبت چاپ: دوم-ناشر: آيیژ-عباس تکاورترجمه: -جان آر کامرون و همکاراننويسنده:  -عنوان: فیزيک پزشکی-3

 مدت زمان:      دقیقه )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

 دقیقه 01مدت زمان :    و دوم درسبخش اول 

  دقیقه 4مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 

  



 
 

 سیزدهمجلسه 
 

 یبهداشت حرفه ا ی:  کارشناسیلیمقطع و رشته تحص           یبهداشت حرفه ا ی: مهندسیگروه آموزشدانشکده : بهداشت     

 2/0/0011 تاريخ ارائه درس : 0011-99سال تحصیلی  :  

  01-8 ساعت:              دوشنبهروز:  2فیزيک اختصاصینام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 نفر 08 تعداد دانشجويان  :

 مهدی عسگری مسئول درس: 2تعداد واحد:

 مهدی عسگری :مدرس دقیقه 04مدت کالس: 

 01/00/99 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 امواج مکانیکی:  جلسهعنوان 

 :   جلسههدف کلی 

 مادهصوت با  یبا برهم کنش ها ییآشنا

 :  اختصاصیاهداف 

 انحراف و تداخل(انواع برهم کنش صوت با ماده )بازتابش،  آشنايی با-0

 محاسبه ضريب و درصد عبور  -2

 محاسبه ضريب و درصد بازتاب-3

   مجازی       روش آموزش :  

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

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          و          پروژه        

 عنوان و نوع آزمون : 

  منبع درس :

 نويسنده: ديويد هالیدی و همکاران-عنوان: مبانی فیزيک -0

 تنوب -ناشر: دانش نگار -ترجمه: حسین صالحی-نويسنده: سرز فرانسیس و همکاران-عنوان: فیزيک دانشگاهی-2

 چاپ: اول

 نوبت چاپ: دوم-ناشر: آيیژ-عباس تکاورترجمه: -جان آر کامرون و همکاراننويسنده:  -عنوان: فیزيک پزشکی-3

 مدت زمان:      دقیقه )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

 دقیقه 01مدت زمان :    و دوم درسبخش اول 

  دقیقه 4مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 

  



 
 

 چهاردهمجلسه 
 

 یبهداشت حرفه ا ی:  کارشناسیلیمقطع و رشته تحص           یبهداشت حرفه ا ی: مهندسیگروه آموزشدانشکده : بهداشت     

 00/0/0011 تاريخ ارائه درس : 0011-99سال تحصیلی  :  

  01-8 ساعت:              دوشنبهروز:  2فیزيک اختصاصینام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 نفر 08 تعداد دانشجويان  :

 مهدی عسگری مسئول درس: 2تعداد واحد:

 مهدی عسگری :مدرس دقیقه 04مدت کالس: 

 01/00/99 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 امواج مکانیکی:  جلسهعنوان 

 :   جلسههدف کلی 

 )بخش اول(آشنایی با کاربرد امواج مکانیکی

 :  اختصاصیاهداف 

 درمان و صنعت ،کاربرد امواج مکانیکی در تشخیص-0

 )قسمت اول(آشنايی با پديده داپلر و کاربردهای آن-2

   مجازی       روش آموزش :  

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

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          و          پروژه        

 عنوان و نوع آزمون : 

  منبع درس :

 نويسنده: ديويد هالیدی و همکاران-عنوان: مبانی فیزيک -0

 تنوب -ناشر: دانش نگار -ترجمه: حسین صالحی-نويسنده: سرز فرانسیس و همکاران-عنوان: فیزيک دانشگاهی-2

 چاپ: اول

 نوبت چاپ: دوم-ناشر: آيیژ-عباس تکاورترجمه: -جان آر کامرون و همکاراننويسنده:  -عنوان: فیزيک پزشکی-3

 مدت زمان:      دقیقه )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

 دقیقه 01مدت زمان :    و دوم درسبخش اول 

  دقیقه 4مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 

  



 
 

 پانزدهمجلسه 
 

 یبهداشت حرفه ا ی:  کارشناسیلیمقطع و رشته تحص           یبهداشت حرفه ا ی: مهندسیگروه آموزشدانشکده : بهداشت     

 20/0/0011 تاريخ ارائه درس : 0011-99سال تحصیلی  :  

  01-8 ساعت:              دوشنبهروز:  2فیزيک اختصاصینام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 نفر 08 تعداد دانشجويان  :

 مهدی عسگری مسئول درس: 2تعداد واحد:

 مهدی عسگری :مدرس دقیقه 04مدت کالس: 

 01/00/99 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 امواج مکانیکی:  جلسهعنوان 

 :   جلسههدف کلی 

 )بخش دوم(آشنايی با کاربرد امواج مکانیکی
 :  اختصاصیاهداف 

 دوم()قسمت آشنايی با پديده داپلر و کاربردهای آن-0
 و روابط آن لوله های صوتیآشنايی با نحوه انتشار امواج صوتی در -2

   مجازی       روش آموزش :  

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

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          و          پروژه        

 عنوان و نوع آزمون : 

  منبع درس :

 نويسنده: ديويد هالیدی و همکاران-عنوان: مبانی فیزيک -0

 تنوب -ناشر: دانش نگار -ترجمه: حسین صالحی-نويسنده: سرز فرانسیس و همکاران-عنوان: فیزيک دانشگاهی-2

 چاپ: اول

 نوبت چاپ: دوم-ناشر: آيیژ-عباس تکاورترجمه: -جان آر کامرون و همکاراننويسنده:  -عنوان: فیزيک پزشکی-3

 مدت زمان:      دقیقه )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

 دقیقه 01مدت زمان :    و دوم درسبخش اول 

  دقیقه 4مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 

  



 
 

 شانزدهمجلسه 
 

 یبهداشت حرفه ا ی:  کارشناسیلیمقطع و رشته تحص           یبهداشت حرفه ا ی: مهندسیگروه آموزشدانشکده : بهداشت     

 28/0/0011 تاريخ ارائه درس : 0011-99سال تحصیلی  :  

  01-8 ساعت:              دوشنبهروز:  2فیزيک اختصاصینام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 نفر 08 تعداد دانشجويان  :

 مهدی عسگری مسئول درس: 2تعداد واحد:

 مهدی عسگری :مدرس دقیقه 04مدت کالس: 

 01/00/99 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 امواج مکانیکی:  جلسهعنوان 

 :   جلسههدف کلی 

 )بخش سوم(آشنايی با کاربرد امواج مکانیکی
 :  اختصاصیاهداف 

 پديده ارتعاشآشنايی با -0
 مرتعش و روابط آنآشنايی با تارهای -2

   مجازی       روش آموزش :  

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

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          و          پروژه        

 عنوان و نوع آزمون : 

  منبع درس :

 نويسنده: ديويد هالیدی و همکاران-فیزيکعنوان: مبانی  -0

 تنوب -ناشر: دانش نگار -ترجمه: حسین صالحی-نويسنده: سرز فرانسیس و همکاران-عنوان: فیزيک دانشگاهی-2

 چاپ: اول

 نوبت چاپ: دوم-ناشر: آيیژ-ترجمه: عباس تکاور-جان آر کامرون و همکاراننويسنده:  -عنوان: فیزيک پزشکی-3

 مدت زمان:      دقیقه قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.( )این:    مقدمه 

 کلیات درس  

 دقیقه 01مدت زمان :    و دوم درسبخش اول 

  دقیقه 4مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 

  



 
 

 هفدهمجلسه 
 

 یبهداشت حرفه ا ی:  کارشناسیلیمقطع و رشته تحص           یبهداشت حرفه ا ی: مهندسیدانشکده : بهداشت     گروه آموزش

 28/0/0011 تاريخ ارائه درس : 0011-99سال تحصیلی  :  

  01-8 ساعت:              دوشنبهروز:  2فیزيک اختصاصینام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 نفر 08 تعداد دانشجويان  :

 مهدی عسگری مسئول درس: 2تعداد واحد:

 مهدی عسگری :مدرس دقیقه 04مدت کالس: 

 01/00/99 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 رفع اشکال:  جلسهعنوان 

 :   جلسههدف کلی 

 رفع اشکال
 :  اختصاصیاهداف 

 رفع اشکال

   مجازی       روش آموزش :  

 افزارهای ارائه شده مانند نويداساليد، کامپیوتر، امکانات فضای مجازی و نرم  امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          و          پروژه        

 عنوان و نوع آزمون : 

  منبع درس :

 نويسنده: ديويد هالیدی و همکاران-عنوان: مبانی فیزيک -0

 تنوب -ناشر: دانش نگار -ترجمه: حسین صالحی-نويسنده: سرز فرانسیس و همکاران-عنوان: فیزيک دانشگاهی-2

 چاپ: اول

 نوبت چاپ: دوم-ناشر: آيیژ-ترجمه: عباس تکاور-جان آر کامرون و همکاراننويسنده:  -عنوان: فیزيک پزشکی-3

 مدت زمان:      دقیقه )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 
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