
 به نبم خذا                                                                      

 دانطگبه ػلوم پسضكي كرهبنطبه

 پسضكيپیرا دانطكذه

                                    فیسیک ػووهيعرح درض:  

 (      ٍاحذ 1ػْن اػتاد : )     سػَل آصهَى فش -  دکتش احؼاى خذاهشادیهذرض :  

(                 یک ٍاحذ ػولی -ٍاحذ ًظشی 2ٍاحذ ) 3تؼذاد و نوع واحذ :                               96-97ًیوؼال اٍل ترم و سبل تحصیلي :  

                                                                       -    درض پیص نیبز :              کاسؿٌاػی ػلَم آصهایـگاّی  1داًـجَیاى تشم هخبعببى : 

          14-16ػِ ؿٌثِ زهبى پبسخگویي به سواالت فراگیر :     )ػولي(   8-10ٍ دٍؿٌثِ( ًظشی) 2-4  چْاسؿٌثِزهبى ارائه درض: 

  اهذاف كلي:

 آؿٌایی تا هثاًی ٍ اكَل فیضیكی ، ػاختواى ٍ عشص کاص دػتگاّْای هَسد اػتفادُ دس آصهایـگاُ ّای تـخیق عثی 
 

 : اهذاف نظری

 آؿٌایی تا اكَل کلی دػتگاّْای آصهایـگاّی –هؼشفی دسع ٍ کتاب ٍ تیاى کلیات دسع      جلسه اول :

 تیَلَطیكی ) ػاًتشیفیَط (آؿٌایی تا دػتگاّْای ػٌجؾ هایؼات جلسه دوم : 

 آؿٌایی تا قغثؾ ػٌجی ٍ سفشکتَهتشیجلسه سوم: 

 آؿٌایی تا سٍؿْای عیف ػٌجیجلسه چهبرم: 

 فلَئَسٍهتشی –آؿٌایی تا فتَهتش ؿؼلِ ای جلسه پنجن :  

 آؿٌایی تا هیكشٍػكَج ّای ًَسیجلسه ضطن: 

 آؿٌایی تا هیكشٍػكَج الكتشًٍیجلسه هفتن : 

هیاى تشم  -( به صورت هجبزیآؿٌایی تا هثاًی فیضیكی سٍؽ ّای ػٌجؾ ایوٌَلَطیكی : فلَػایتَهتشی ) جلسه هطتن: 

 الكتشٍفَسص –آؿٌایی تا سٍؿْای تفكیک هَاد هخلَط جلسه نهن : 

 آؿٌایی تا ٍػایل اًذاصُ گیشی هَلفِ ّای خًَیجلسه دهن: 

 آؿٌایی تا سادیَایوًََاػیجلسه یبزدهن: 

 ؿٌایی تا سٍؽ االیضاآجلسه دوازدهن : 

  هیاى تشم دٍمسفغ اؿكال ٍ آصهَى جلسه سیسدهن : 

 عیف ػٌجی ًـش اتوی تا پالػوای جفت ؿذُ القاییجلسه چهبردهن : 

 NMRآؿٌایی تا عیف ػٌجی جلسه پبنسدهن : 

 آؿٌایی تا ػیؼتوْای اًذاصُ گیشی  جشیاى ٍ حجن خَىجلسه ضبنسدهن: 

 ّای تحلیل گش گاصّای خَىآؿٌایی تا ػیؼتن جلسه هفذهن:  

 



 اهذاف ویصه )رفتبری( هبتني بر اهذاف نظری: 
 

 اصول كلي دستگبههبی آزهبیطگبهي –هؼرفي درض و كتبة و بیبى كلیبت درض جلؼِ اٍل :     

 دانطجو قبدر ببضذ: 

 ػیؼتن یا دػتگاُ سا تؼشیف ًوایذ. .1

 تـشیح کٌذ.سٍؿْای کاّؾ خغا، خَاف کلی ٍ کالیثشاػیَى دس ػیؼتن سا  .2

 ػَاهل هَثش دس ایوٌی الكتشیكی دػتگاُ ّا ٍ تیواسػتاى ّا سا تفؼیش کٌذ. .3

 

 جلسه دوم : آضنبیي بب دستگبههبی سنجص هبیؼبت بیولوشیكي ) سبنتریفیوش و رفركتوهتری(

 دانطجو قبدر ببضذ: 

 ح کٌذ. اكَل فیضیكی آٌّگ تِ ًـیي ؿذى رسات دس ػاًتشیفیَط سا تا سٍاتظ سیاضی هشتَعِ تـشی .1

 سا تؼشیف کٌذ ٍ ٍاحذ آى سا تٌَیؼیذ.   RCFرسات، فاکتَس   Sedimentationاكغالحات ضشیة سػَب  .2

 اًَاع ػاًتشیفیَط سا ًام تثشد ٍ کاستشد آًْا سا تـشیح ًوایذ.  .3

 تا اكَل کاس تاکَهتشّا آؿٌا ؿَد.  .4
 

 

 جلسه سوم:  رفركتوهتری و قغبص سنجي

 اكَل فیضیكی سفشکتَهتش سا تـشیح کٌذ ٍ کاستشد آى دس آصهایـگاُ سا تیاى کٌذ.  .1

 ػاختاس سفشکتَهتش ٍ اًَاع آى سا تیاى کٌذ.  .2

 اكَل فیضیكی حاکن تش قغثـگش سا ؿشح دّذ.  .3

 اجضا دػتگاُ قغثـگش سا ًام تثشد. .4

 کاستشدّای قغثـگش سا دس ػلَم آصهایـگاّی ؿشح دّذ.  .5

 

 جلسه چهبرم:  آضنبیي بب روضهبی عیف سنجي 

 دانطجو قبدر ببضذ: 

 اكَل کلی اػپكتشٍفتَهتشی سا تا سػن ؿواتیک تَضیح دّذ . .1

 اًَاع هٌثغ تغزیِ دس اػپكتشٍفتَهتشّا سا ًام تثشیذ ٍ ٍیظگیْای ّش یک سا تـشیح کٌذ. .  .2

ػاختواى آًْا سا تـشیح کٌذ ٍ ٍیظگیْای آًْا سا تا اًَاع اًتخاب کٌٌذُ ّای عَل هَج دس اػپكتشٍفتَهتش سا ًام تثشد،  .3

 ّن هقایؼِ کٌذ.

 .الهثشت دس اػپكتشٍفتَهتش سا تَضیح دّذ-قاًَى تیش .4

 

 فلوئوروهتری –جلسه پنجن :  آضنبیي بب فتوهتر ضؼله ای 

 دانطجو قبدر ببضذ: 

 تفاٍت ّای ػوذُ فتَهتش ؿؼلِ ای تا اػپكتشٍفتَهتش سا تشؿواسد.  .1

 سا تَضیح دّذ ٍ عشح ؿواتیک فتَهتشّای ؿؼلِ ای سا سػن کٌذ.   آنهباًَاع فتَهتشّای ؿؼلِ ای سا ًام تثشد ٍ تفاٍت  .2



 اػاع سٍؽ فلَئَسٍهتشی سا تَضیح دّذ ٍ عشح ؿواتیک آى سا سػن ًوایذ.  .3

 اػاع سٍؽ عیف ػٌجی هادٍى قشهض سا تَضیح دّذ ٍ عشح ؿواتیک آى سا سػن ًوایذ.  .4

 

 

 آضنبیي بب هیكروسكوپ هبی نوری جلسه ضطن:

 دانطجو قبدر ببضذ: 

 اكَل کلی ٍ اجضای آى هیكشٍػكَج ّای ًَسی سا تَضیح دّذ. .1

 قذست تفكیک هیكشٍػكَج سا تؼشیف کٌذ ٍ ػَاهل هَثش تش ایي کویت دس هیكشٍػكَج ًَسی سا تـشیح ًوایذ.  .2

 اكغالحات تضسگٌوایی ٍ تَاى هیكشٍػكَج سا تـشیح ًوایذ.  .3

 یكشٍػكَج ّای ًَسی سا ًام تثشد ٍ دس هَسد ٍیظگیْای ّشیک هختلشاً تَضیح دّذ. اًَاع ه .4

 

 جلسه هفتن : آضنبیي بب هیكروسكوپ الكتروني

 دانطجو قبدر ببضذ: 

 اكَل فیضیک حاکن تش هیكشٍػكَج الكتشًٍی سا تـشیح کٌذ ..  .1

 اًَاع هیكشٍػكَج الكتشًٍی سا ًام تثشد ٍ تفاٍت ّای ػوذُ آًْا سا ؿشح دّذ.  .2

 تًَلی سا ؿشح دّذ.  -اػاع فیضیكی هیكشٍػكَج سٍتـی .3

 کاستشدّای هیكشٍػكَج الكتشًٍی سا تیاى کٌذ.  .4

 

 جلسه هطتن: آضنبیي بب روش هبی سنجص ایونولوشیكي ) به صورت هجبزی(

 دانطجو قبدر ببضذ: 

 فلَػایتَهتشی سا تیاى کٌذ.اكَل پایِ  .1

 سٍؽ ّای آهادُ ػاصی ًوًَِ، سٍؽ ّای جذاػاصی ٍ آؿكاسػاصی دس فلَػایتَهتشی سا ؿشح دّذ. .2

 هثاًی لَهیٌؼاًغ ؿیویایی ٍ کاستشدّای آى سا تَضیح دّذ. .3

 کاستشدّای  سٍؽ فلَػایتَهتشی ؿشح دّذ.   .4

 

 زالكتروفور–جلسه نهن : آضنبیي بب روضهبی تفكیک هواد هخلوط 

 دانطجو قبدر ببضذ: 

 اكَل ٍ پایِ فیضیكی الكتشٍفَسصسا تیاى کٌذ. .1

 اًَاع هختلف الكتشٍفَسص سا ًام تشدُ ٍ ؿشح دّذ. .2

 کاستشدّای اًَاع هختلف الكتشٍفَسص سا تیاى کٌذ. .3

 

 جلسه دهن: آضنبیي بب وسبیل انذازه گیری هولفه هبی خوني

 دانطجو قبدر ببضذ: 

 گیشی ٍ ؿواسؽ هَلفِ ّای خَى سا ؿشح دّذ. ٍػایل الكتشًٍیكی تشای اًذاصُ .1



 اًَاع سٍؿْای اًذاصُ گیشی هَلفِ ّای خًَی سا ًام تشدُ ٍ تفؼیش کٌذ. .2

 هضایا ٍ هؼایة ٍػایل اًذاصُ گیشی هَلفِ ّای خًَی سا ؿشح دّذ. .3

 

 

 آضنبیي بب رادیوایوونواسي جلسه یبزدهن:

  دانطجو قبدر ببضذ: 

 ؿشح دّذ.اكَل پایِ سٍؽ سادیَایوٌَاػی سا  .1

 کاستشدّای هختلف سٍؽ سادیَایوٌَاػی سا تَضیح دّذ. .2

 هضایا ٍ هؼایة سادیَایوٌَاػی سا تیاى کٌذ. .3

 

 

 جلسه دوازدهن : آضنبیي بب روش االیسا

 دانطجو قبدر ببضذ: 

 سٍؽ االیضا ٍ هشاحل هختلف آى سا تَضیح دّذ. .1

 اًَاع سٍؽ ّای هختلف االیضا سا ًام تشدُ ٍ ؿشح دّذ. .2

 دػتگاُ خَاًؾ ٍ اكَل کاسکشد آى سا تفؼیش کٌذ. ٍیظگی ّای .3

 سٍؽ ّای ؿؼتـَ دس سٍؽ االیضا سا تیاى کٌذ. .4

 

 

 جلسه سیسدهن : رفغ اضكبل و آزهوى هیبى ترم دوم 
 

 جلسه چهبردهن : عیف سنجي نطر اتوي بب پالسوبی جفت ضذه القبیي

 دانطجو قبدر ببضذ: 

 پالػوای جفت ؿذُ القایی سا ؿشح دّذ.تخؾ ّای هختلف دػتگاُ عیف ػٌجی ًـش اتوی تا  .1

 سٍؽ ّای آهادُ ػاصی ًوًَِ سا تیاى کٌذ. .2

 سٍؽ ّا ٍ تكٌیک ّای جذاػاصی ٍ آؿكاسػاصی سا ؿشح دّذ. .3

 کاستشدّای سٍؽ عیف ػٌجی ًـش اتوی تا پالػوای جفت ؿذُ القایی .4

 

  NMRجلسه پبنسدهن :  آضنبیي بب عیف سنجي 

 دانطجو قبدر ببضذ: 

 ًظشیِ سصًٍاًغ هغٌاعیؼی ّؼتِ سا ؿشح دّذ.   .1

 سا تیاى کٌذ.  NMRآثاس هحیغی تش عیفْای   .2

 سا ؿشح دّذ.  NMRکاستشدّای پشٍتَى   .3

 دس هَسد هثاًی تلَیشتشداسی سصًٍاًغ هغٌاعیؼی ّؼتِ تحث کٌذ.  .4



 جلسه ضبنسدهن : 

 آضنبیي بب سیستن هبی انذازه گیری جریبى و حجن خوى 

 دانطجو قبدر ببضذ: 

 اػاع جشیاى ػٌج ّای الكتشٍهغٌاعیغ خَى سا ؿشح دّذ.   .1

 اػاع جشیاى ػٌج ّای اٍلتشاػًَذ سا ؿشح دّذ.   .2

 اػاع پلیتیؼوَگشافی اهپذاًغ الكتشیكی سا ؿشح دّذ.   .3

 دس هَسد هثاًی فیضیكی ػٌؼَسّای ػشػت جشیاى ّوشفت تحث کٌذ.   .4

 

 تحلیل گر گبزهبی خوىجلسه هفذهن: آضنبیي بب سیستن هبی 

 دانطجو قبدر ببضذ: 

 هفاّین کلی دػتگاّْای تحلیل گش گاصّای خَى سا تیاى کٌذ. .1

 سا ؿشح دّذ. PHدػتگاُ اًذاصُ گیشی اػیذ ٍ تاص گاصّای خَى یا اًذاصُ گیشی  .2

 سا ؿشح دّذ. PCO2ٍ اًذاصُ گیشی فـاس دی اکؼیذ کشتي PO2دػتگاُ اًذاصُ گیشی فـاس جضیی اکؼیظى  .3
 

 هنببغ:  -

 کتاتْای هشجغ: 

1. John Webster .Medical Instrumentation: Application and Design.  Wiley India Pvt. 

2009.  Third edition.  

 

 کتاتْای فاسػی : 

 

  -اكَل فیضیک دػتگاّْای آصهایـگاُ) دکتش داسیَؽ ؿْثاصی گْشٍئی( -1

 داًـگاُ ػلَم پضؿكی ایشاى-هٌْاص جؼفشپَس –اكَل فیضیک دػتگاّْای آصهایـگاّی  -2

3-  

 استراتصی آهوزضي:  -

  ، آصهایؾ ٍ هـاّذُ کاس کشد دػتگاُ ّای دس آصهایـگاُ ّا CDػخٌشاًی، ًـاى دادى فیلن 

 

 وسبیل سوؼي بصری: -

 اػتفادُ اص ٍیظیَالیضس 

 

 روش ارزضیببي: -

 تشم ، اهتحاى پایاى تشم.  ّای چْاس گضیٌْای، ػؤال تـشیحی ، اهتحاى هیاى فؼالیت کالػی، کَئیض،  تؼت

https://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22John+Webster%22


سهن از نوره كل  روش  آزهوى

 )درصذ(
 سبػت تبریخ 

ّش جلؼِ قثل اص آغاص  دسكذ(5ًوشُ)1 ؿفاّی كوئیص 

 تحث

 2-4ػاػت  چْاسؿٌثِ ّا

آزهوى هیبى 

 دوره 

ًوشُ  4 – چْاسؿٌثِ دسكذ( 35ًوشُ ) 7 تـشیحی -کتثی

16/8/1397 

  2-3ػاػت 

 

   دسكذ(  50ًوشُ ) 10 گضیٌِ ای4-کتثی آزهوى پبیبى ترم 

 2-4ػاػت  ّا چْاسؿٌثِ 5/10/1397 دسكذ(5ًوشُ ) 1 اسائِ تحقیق ٍ هقالِ تكبلیف دانطجو

ؿشکت فؼال دس تحث  حضور در كالض

حضَس فیضیكی دس  -گشٍّی

 کالع

جلؼِ 13دس حذاقل  دسكذ(  5ًوشُ) 1

ًظشی ٍ توام جلؼات 

 ػولی

 2-4ؿٌثِ جْاس

 

 

 

 

در قسوت ػولي هن دانطجویبى در آزهبیطگبه فیسیک ػووهي بب آزهبیص هبی هرتبظ بب اصول فیسیكي حبكن بر بخص هبی 

 كبر آزهبیطگبه فیسیک ػووهي گروه بر روی سبیت قرار دارد.هختلف دستگبههب آضنب خواهنذ ضذ. الزم به ركر است گسارش 
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    احؼاى خذاهشادی                                    احؼاى خذاهشادی                                        آقای تیظى كثَس       

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 بنذی زهبى جذول

 2-4 ػاػت ؿٌثِچْاس سٍصّای :درض ارائه زهبى

 ػلَم آصهایـگاّی پیَػتِ کاسؿٌاػی داًـجَیاى: هخاعثاى

ضوبره  ردیف

 جلسه

تجهیسات  آهوزضي  هذرض هوضوع

 هورد نیبز

 تبریخ

هؼشفی دسع ٍ کتاب ٍ تیاى کلیات دسع  جلؼِ اٍل 1

آؿٌایی تا اكَل کلی دػتگاّْای  –

 آصهایـگاّی

دکتش احؼاى 

 خذاهشادی

-ٍیذیَ پشٍطکتَس

 ٍایت تشد-کاهپیَتش

4/6/1397 
-تعطیل رسمی

جلسه جبرانی 
 برگزار می گردد

آؿٌایی تا فیضیک دػتگاّْای ػٌجؾ  جلؼِ دٍم 2

 هایؼات تیَلَطیكی

 ) ػاًتشیفیَط(

دکتش احؼاى 

 خذاهشادی

-ٍیذیَ پشٍطکتَس

 ٍایت تشد-کاهپیَتش

4/7/1397 

آؿٌایی تا فیضیک سٍؿْای سفشکتَهتشی ٍ  جلؼِ ػَم 3

 قغثؾ ػٌجی

دکتش احؼاى 

 خذاهشادی

-ٍیذیَ پشٍطکتَس

 ٍایت تشد-کاهپیَتش

11/7/1397 

جلؼِ  4

 چْاسم 
آؿٌایی تا هثاًی فیضیک سٍؿْای عیف 

 ػٌجی

دکتش احؼاى 

 خذاهشادی

-ٍیذیَ پشٍطکتَس

 ٍایت تشد-کاهپیَتش

18/7/1397 

جلؼِ  5

 پٌجن
دکتش احؼاى  فلَئَسٍهتشی –آؿٌایی تا فتَهتش ؿؼلِ ای 

 خذاهشادی

-ٍیذیَ پشٍطکتَس

 ٍایت تشد-کاهپیَتش

25/7/1397 

جلؼِ  6

 ؿـن
دکتش احؼاى  هیكشٍػكَج ّای ًَسیآؿٌایی تا فیضیک 

 خذاهشادی

-ٍیذیَ پشٍطکتَس

 ٍایت تشد-کاهپیَتش

2/8/1397 

دکتش احؼاى  آؿٌایی تا فیضیک هیكشٍػكَج الكتشًٍی   جلؼِ ّفتن 7

 خذاهشادی

-ٍیذیَ پشٍطکتَس

 ٍایت تشد-کاهپیَتش

9/8/1397 

جلؼِ  8

 ّـتن
آؿٌایی تا هثاًی فیضیكی سٍؽ ّای 

 ػٌجؾ ایوٌَلَطیكی : فلَػایتَهتشی 

 هیاى تشم : آصهَى اٍل

دکتش احؼاى 

 خذاهشادی

-ٍیذیَ پشٍطکتَس

 ٍایت تشد-کاهپیَتش

16/8/1397 

–آؿٌایی تا سٍؿْای تفكیک هَاد هخلَط  جلؼِ ًْن 9

 الكتشٍفَسص

آقای سػَل 

 آصهَى فش

-ٍیذیَ پشٍطکتَس

 تشدٍایت -کاهپیَتش

23/8/1397 

آؿٌایی تا ٍػایل اًذاصُ گیشی هَلفِ ّای  جلؼِ دّن 10

 خًَی

آقای سػَل 

 آصهَى فش

-ٍیذیَ پشٍطکتَس

 ٍایت تشد-کاهپیَتش

30/8/1397 

جلؼِ  11

 یاصدّن

آقای سػَل  آؿٌایی هثاًی تا سادیَایوًََاػی

 آصهَى فش

-ٍیذیَ پشٍطکتَس

 ٍایت تشد-کاهپیَتش

7/9/1397 

جلؼِ  12

 دٍاصدّن

آقای سػَل  آؿٌایی تا سٍؽ االیضا

 آصهَى فش

-ٍیذیَ پشٍطکتَس

 ٍایت تشد-کاهپیَتش

14/9/1397 

جلؼِ  13

 ػیضدّن

آصهَى  –سفغ اؿكال ٍ آصهَى هیاى تشم 

 دٍم 

آقای سػَل 

 آصهَى فش

-ٍیذیَ پشٍطکتَس

 ٍایت تشد-کاهپیَتش

21/9/1397 

جلؼِ  14

 چْاسدّن 
عیف ػٌجی ًـش اتوی تا پالػوای جفت   

 ؿذُ القایی

دکتش احؼاى 

 خذاهشادی

-ٍیذیَ پشٍطکتَس

 ٍایت تشد-کاهپیَتش

28/9/1397 



 

جلؼِ   15

 پاًضدّن 
دکتش احؼاى          NMRآؿٌایی تا هثاًی عیف ػٌجی 

 خذاهشادی

-ٍیذیَ پشٍطکتَس

 ٍایت تشد-کاهپیَتش

5/10/1397 

جلؼِ  16

 ؿاًضدّن
هثاًی ػیؼتوْای اًذاصُ گیشی  آؿٌایی تا 

 جشیاى ٍ حجن خَى

آقای سػَل 

 آصهَى فش

-ٍیذیَ پشٍطکتَس

 ٍایت تشد-کاهپیَتش

12/10/1397 

جلؼِ  17

 ّفذّن
آؿٌایی تا ػیؼتن ّای تحلیل گش گاصّای 

 خَى

آقای سػَل 

 آصهَى فش

-ٍیذیَ پشٍطکتَس

 ٍایت تشد-کاهپیَتش

19/10/1397 


