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 دانشکده بهداشت مکان برگزاری:
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 برگزاری کالس: 

         چهارشنبه  
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بهداشت 

 98 محیط

 

  

 مهدی عسگریمسئول برنامه :  

 m.mahdiasgari@yahoo.comآدرس پست الکترونیکی:                         07122۵0۳۳۵ شماره تماس دانشکده:   

 مهدی عسگریمدرسین) به ترتیب حروف الفبا(: 

 مهدی عسگریتهیه و تنظیم : 

 10/11/99 تاریخ تدوین/ بازنگری:

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ریزی درسی و آموزشی

 
گروه اتاق عمل     

 



 

 
 

 

 

 معرفی درس:

 پردازد. به طور خاص، یم یاشکال انرژ ریگرما و سا نیاست که به روابط ب کیزیف های مهمشاخه یکی از  کینامیترمود

ری حضور، پیگی دهد. یم حیآن بر ماده را توض ریتأث یو چگونگ یاشکال انرژ ریبه سا یحرارت یانرژ لیتبد یچگونگ

دانشجویان دقیقا در بازه زمانی تعیین شده موجبات بهبود و ارتقا کیفیت آموزش مستمر دروس و انجام تکالیف توسط 

          خواهد بود.

 

 

 عناوين کلی اين درس شامل موارد زير می باشد :

 
  کاهایاستانداردها و  ،یکیزیف یتهایکم

  ستیدما چ

 کینامیقانون صفرم ترمود

 ییانبساط گرما

 1 ییگرما یانرژ

 نیحل تمر

  2 ییگرما یانرژ

 نیحل تمر

 یترموگراف

 سیامواج الکترومغناط

 1گرما و کار 

 2گرما و کار 

 1 یآنتروپ

 2 یآنتروپ

  ییگرما نیماش

 حل تمرین

 رفع اشکال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

 هدف کلی 

 کاهایاستانداردها و  ،یکیزیف یتهایدر خصوص کم هیبا مباحث پا ییآشنا

  اهداف اختصاصی 

 باید: دوره در پایاندانشجو 

 را بشناسد. کاهای یالملل نیدستگاه بانواع  -1

 را بشناسد.، جرم و زمان طول هایاستاندارد -2

 با واحدهای دما، انرژی و کار آشنا باشد.-۳

 توانایی انجام تبدیل واحدهای مختلف را داشته باشد.-۳

 

 هدف کلی 

 (یآمار کیو مکان کینامی)دما، ترمود هیپا میدانشجو با مفاه ییآشنا

  اهداف اختصاصی 

 باید: دوره در پایاندانشجو 

 مفهمو دما را بداند.  -1

 مفهوم، کاربرد و مصادیق ترمودینامیک آشنا باشد.با  -2

 با مفهوم، کاربرد و مصادیق مکانیک آماری آشنا باشد. -۳
 

 

 هدف کلی 

 کینامیبا قانون صفرم ترمود ییآشنا

  اهداف اختصاصی 

 باید: دوره در پایاندانشجو 

 قانون صفرم ترمودینامیک را بداند و کاربردهای آن را بشناسد. -1

 از طریق حل تمرین با مفهوم قانون صفرم بیش از پیش آشنا شده باشد. -2

 

 

 هدف کلی 
 آن یو کاربردها ییبا مفهوم انبساط گرما ییآشنا

  اهداف اختصاصی 

 باید: دوره در پایاندانشجو 

 روابط آن را بداند.وم انبساط خطی و مفه -1

 و روابط آن را بداند. سطحیوم انبساط مفه -2

 و روابط آن را بداند. حجمیوم انبساط مفه -۳

 از طریق حل تمرین با مفهوم انبساط گرمایی بیش از پیش آشنا شده باشد. -4

 

 هدف کلی 



 کینامیدر ترمود یبا مفهوم انرژ ییآشنا

  اهداف اختصاصی 

 باید: دوره در پایاندانشجو 

 انرزی گرمایی را بشناسد. -1

 با مفهوم ظرفیت گرمایی آشنا باشد.-2

 با مفهوم گرمای ویژه مولی آشنا باشد. -۳

 با مفهوم گرمای نهان آشنا باشد. -4

 از طریق حل تمرین به مطالب تدریسی در این جلسه بیش از پیش آشنا شده باشد. -۵

 

 هدف کلی 

 حل تمرین

  اهداف اختصاصی 

 باید: دوره در پایاندانشجو 

  بتواند مسائل مرتبط را حل نماید. روابط ترمودینامیکبا آشنایی کامل با مفاهیم و 

 

 هدف کلی 

 آشنایی با سازو کارهای انتقال گرما

  اهداف اختصاصی 

 باید: دوره در پایاندانشجو 

 آشنا باشد. رسانش قیبا سازو کار انتقال گرما از طر -1

 شنا باشد.آهمرفت  قیگرما از طر با سازو کار انتقال -2

 شنا باشد.آتابش  قیبا سازو کار انتقال گرما از طر -۳

 

 هدف کلی 
 حل تمرین

  اهداف اختصاصی 

 باید: دوره در پایاندانشجو 

بتواند مسائل مرتبط را  با آشنایی کامل با مفاهیم و روابط موجود درساز و کارهای انتقال گرما از طرق رسانش، همرفت و تابش

  حل نماید.

 

 هدف کلی 

 آشنایی با تکنیک ترموگرافی

  اهداف اختصاصی 

 باید: دوره در پایاندانشجو 

 دستگاه ترموگراف را بشناسد. -1

 با فیزیک دمانگاری آشنا شده باشد.-2



 

 هدف کلی 

 سیبا امواج الکترومغناط ییآشنا

  اهداف اختصاصی 

 باید: دوره در پایاندانشجو 

 موج الکترومغناطیس و ویژه گی های آن را بشناسد. – 1

 با محدوده های طیفی امواج الکترومغناطیس آشنا باشد. -2

 .با روابط بین انرژی، طول موج و فرکانس در امواج الکترومغناطیس آشنا باشد -۳

 

 هدف کلی 

 آشنایی با مفاهیم گرما و کار در ترمودینامیک

 اهداف اختصاصی  

 باید: دوره پایاندر دانشجو 

 .آشنا باشد آنها نیگرما و کار و رابط ب میبا مفاه -1

 قانون اول ترمودینامیک را بداند. -2

 از طریق حل تمرین به مطالب تدریسی در این جلسه بیش از پیش آشنا شده باشد. -۳
 

 کلی هدف 

 کینامیگرما و کار در ترمود میبا مفاه ییآشنا

  اهداف اختصاصی 

 باید: دوره پایاندر دانشجو 

 .شنا باشدآ کینامیدررو و انبساط آزاد در ترمود یهم دما، ب یها ندیبا فرا -1

 از طریق حل تمرین به مطالب تدریسی در این جلسه بیش از پیش آشنا شده باشد. -2

 

 هدف کلی 

 یبا مفهوم آنتروپ ییآشنا

  اهداف اختصاصی 

 باید: دوره در پایاندانشجو 

 آشنا و کاربردهای آن را بداند.با آنتروپی  -1

 .باشد آشنا کینامیطرفه و دوطرفه در ترمود کی یندهایبا فرابا -2

 شده باشد. آشنابا نحوه محاسبه تغییرات آنتروپی -۳

 .قانون دوم ترمودینامیک را بداند-4

 

 هدف کلی 

 یبا مفهوم آنتروپ ییآشنا

  اهداف اختصاصی 



 

 باید: دوره در پایاندانشجو 

 عوامل تاثیرگذار بر آنتروپی آشنا شده باشد.با  -1

 آشنا شده باشد. شیاز پ شیبا آنتروپی ب نیحل تمر قیاز طر -2
 

 هدف کلی 

 کینامیدر ترمود ییگرما یها نیبا ماش ییآشنا

  اهداف اختصاصی 

 باید: دوره در پایاندانشجو 

 آشنا باشد. کارنو و روابط آن نیماشبا  -1

 روابط آن آشنا باشد.با ماشین استرلینگ و  -2

 

 هدف کلی

 حل تمرین

  اهداف اختصاصی 

 باید: دوره در پایاندانشجو 

 آشنا شده باشد. یبیترک نیحل تمر قیاز جلسه اول تا آخر از طر یسیتدر میبا تمام مفاه -1
 

 هدف کلی 

 رفع اشکال

  اهداف اختصاصی 

 باید: دوره در پایاندانشجو 

 مباحث تدریسی داشته باشد.با رفع اشکاالت تسلط کامل بر -1

 
 

 

 روش آموزش 

 حضوری                   مجازی                                 ترکیبی                            
 

 شرايط اجراء
 

 

 :امکانات آموزشی  
 دیارائه شده مانند نو یو نرم افزارها یمجاز یامکانات فضا وتر،یکامپ د،یاسال

  منابع درسی:  

 خیر   بلی  آیا کتاب /مقاله خاصی برای معرفی به دانشجویان به عنوان منبع درسی در نظر دارید؟

 



 :در صورت وجود جدول زیر را تكميل كنيد 

 مشخصات کتاب شامل عنوان، نویسندگان،مترجمین، انتشارات، سال و نوبت چاپ
های مشخص صفحات و  فصل

 مطالعهشده برای 

کلیه فصول مرتبط با عناوین  تمام انتشارات-نویسنده: دیوید هالیدی و همکاران-فیزیکعنوان: مبانی 

 تدریسی
ناشر: دانش  -ترجمه: حسین صالحی-نویسنده: سرز فرانسیس و همکاران-عنوان: فیزیک دانشگاهی

  چاپ: اول نوبت -نگار
کلیه فصول مرتبط با عناوین 

 تدریسی
 

 نویسندگان، مجله، سال و شماره انتشار و صفحاتمشخصات مقاله شامل عنوان، 
نحوه دسترسی دانشجویان به 

 مقاله

  
 
 

 

 آزمون های خود ارزيابی 

 خير   بلي   اید؟آزمون در نظر گرفته . آیا برای درس خود1

 

 های دانشجويانتکالیف و پروژه 

 خير   بلي   اید؟در نظر گرفته تكليف. آیا برای درس خود 1

 

 درسی پروژه 

 خير   بلي   اید؟. آیا برای درس خود پروژه پایان ترم /ميان ترم در نظر گرفته1

 در صورت پاسخ مثبت شرح مختصر و هدف از ارائه آن را بنویسيد:           

 

 یریادگي یها تیفعال ريسا 

 ارزشیابی دانشجويان 

 بارم نمره موارد ارزشیابی

 5 آزمون میان ترم

 10 آزمون پایان ترم



 2 شرکت فعال در کالس و حضور و غیاب

 3 تکالیف و سایر فعالیت ها

 

 

 مقررات 

  

                    

 

 

 

 یتهایکم

 ،یکیزیف

استانداردها و 

کاهای

مجازی

امکانات فضای 

مجازی و نرم 

 افزارهای تحت آن

بررسی تکالیف 

و آزمون میان 

 ترم و پایان ترم

 ستیدما چ

مجازی

امکانات فضای 

مجازی و نرم 

 افزارهای تحت آن

بررسی تکالیف 

و آزمون میان 

 ترم و پایان ترم

قانون صفرم 

مجازیکینامیترمود

امکانات فضای 

مجازی و نرم 

 افزارهای تحت آن

بررسی تکالیف 

و آزمون میان 

 ترم و پایان ترم

ییانبساط گرما

مجازی

امکانات فضای 

مجازی و نرم 

 افزارهای تحت آن

بررسی تکالیف 

و آزمون میان 

 ترم و پایان ترم

1 ییگرما یانرژ

مجازی

امکانات فضای 

مجازی و نرم 

 افزارهای تحت آن

بررسی تکالیف 

و آزمون میان 

 پایان ترمترم و 

نیحل تمر

مجازی

امکانات فضای 

مجازی و نرم 

 افزارهای تحت آن

بررسی تکالیف 

و آزمون میان 

 ترم و پایان ترم

2 ییگرما یانرژ

مجازی

امکانات فضای 

مجازی و نرم 

 افزارهای تحت آن

بررسی تکالیف 

و آزمون میان 

 ترم و پایان ترم



نیحل تمر

مجازی

امکانات فضای 

مجازی و نرم 

 افزارهای تحت آن

بررسی تکالیف 

و آزمون میان 

 ترم و پایان ترم

یترموگراف

مجازی

امکانات فضای 

مجازی و نرم 

 افزارهای تحت آن

بررسی تکالیف 

و آزمون میان 

 و پایان ترم ترم

امواج 

مجازیسیالکترومغناط

امکانات فضای 

مجازی و نرم 

 افزارهای تحت آن

بررسی تکالیف 

و آزمون میان 

 ترم و پایان ترم

1گرما و کار 

مجازی

امکانات فضای 

مجازی و نرم 

 افزارهای تحت آن

بررسی تکالیف 

آزمون میان و 

 ترم و پایان ترم

2گرما و کار 

مجازی

امکانات فضای 

مجازی و نرم 

 افزارهای تحت آن

بررسی تکالیف 

و آزمون میان 

 ترم و پایان ترم

1 یآنتروپ

مجازی

امکانات فضای 

مجازی و نرم 

 افزارهای تحت آن

بررسی تکالیف 

آزمون میان و 

 ترم و پایان ترم

2 یآنتروپ

مجازی

امکانات فضای 

مجازی و نرم 

 افزارهای تحت آن

بررسی تکالیف 

و آزمون میان 

 ترم و پایان ترم

ییگرما نیماش

مجازی

امکانات فضای 

مجازی و نرم 

 افزارهای تحت آن

بررسی تکالیف 

آزمون میان  و

 ترم و پایان ترم

نیحل تمر

مجازی

امکانات فضای 

مجازی و نرم 

 افزارهای تحت آن

بررسی تکالیف 

و آزمون میان 

 ترم و پایان ترم

رفع اشکال

مجازی

امکانات فضای 

مجازی و نرم 

 افزارهای تحت آن

بررسی تکالیف 

آزمون میان و 

 ترم و پایان ترم

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


