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 سادیَلَطیکبسضٌبسی :  مخاطبان                          دصیوتشی پشتَّب  :ػنوان درس   

 عوَهیفیضیک :  درس  پیص نیاز       عولی     1+ ًظشی 2؛ ٍاحذ 3:   تؼذاد و نوع واحذ  

 12-14ضٌجِ  سِ: ساػت مطاوره                       (8-10 ضٌجِ یک)  97-98 اٍلًیوسبل :     زمان ارائه درس  

 عجبس حق پشستدکتش   :مذرسان / مذرس   
 

کبسثشدّبی هختلف ایجبد آگبّی ٍ هْبست دس داًطجَ دس صهیٌِ اًجبم دصیوتشی پشتَّبی یًَسبص ٍ اًتخبة آضکبسسبص هٌبست دس  : هذف کلی درس

 پشتَ پضضکی ٍ صٌعتی
 

 

 ( جهت هر جلسه یک هذف:  )اهذاف کلی جلسات 

 .آضٌبیی داًطجَیبى ثب هیذاى پشتَّب ٍ کویتْبی ٍاثستِ ثِ آى -1

 .آضٌبیی داًطجَیبى ثب اصَل فیضیکی تجبدل اضعِ ثب هبدُ ٍ فلَی رسات، اًشطی ٍ تَصیع عیفی آًْب -2

 .آضکبسسبصی گبصی، سٌتیالسیَى ٍ ًیوِ ّبدیآضٌبیی داًطجَیبى ثب اصَل  -3

 .آضٌبیی داًطجَیبى ثب کویتْبی اکسپَطس، کشهب، دص جزثی ٍ ٍاحذّبی هشثَعِ ٍ تحلیل سٍاثظ سیبضی ثیي آًْب -4

 .گشی-آضٌبیی داًطجَیبى ثب تعییي دص جزثی ٍ پشتَدّی ثب استفبدُ اص تئَسی حفشُ ثشاگ -5

 .تَى ٍ ًَتشٍى دس هیذاًْبی هختلظ ٍ تحلیل ٍ هقبیسِ آًْبآضٌبیی داًطجَیبى ثب دصیوتشی الکتشٍى، فَ -6

 .آضٌبیی داًطجَیبى ثب دصیوتشی هٌبثع داخلی ٍ خبسجی سادیًََکلئیذّب -7

 .آضٌبیی داًطجَیبى ثب کبسثشد، هضایب ٍ هعبیت سٍضْبی هختلف دصیوتشی -8

 .سا عوالً اًجبم دّذ ...(آة، خبک، َّا ٍ )ثب استفبدُ اص دصیوتش هٌبست، دصیوتشی هحیغی دس ثخص عولی  -9

 .دصیوتشی اختصبصی هشثَط ثِ کٌتشل کیفی ٍ کبلیجشاسیَى دستگبّْبی پشتَپضضکی ٍ ًیض ثیوبساى سا عوالً اًجبم دّذ -10
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 :روش تذریس 

سویٌبر کالسی، یبدگیری خَد راّبرد، یبدگیری هبتٌی بر هسئلِ،  ، کَچک یّبگرٍُ در پرسص ٍ پبسخ ، بحث ،برًبهِ ریسی ضذُ سخٌراًی

 .آهَزش ػولی

 ابسار و رسانه های کمک آموزضی  

  (پبٍر پَیٌت) پرٍشکتَر، رایبًِ ٍئٍایت برد،  ٍیذ



 سنجص و ارزضیابی

 ساػت تاریخ نمره روش آزمون آزمون

  --- 6 چْبسگضیٌِ ای -تطشیحی آصهَى هیبى دٍسُ

  تبسیخ اثالغی آهَصش 12 چْبسگضیٌِ ای آصهَى پبیبى تشم

حضَس ٍ غیبة، ضشکت فعبل دس ثحث ّبی کالسی، اًجبم توبسیي  ٍ سویٌبس فعبلیتْبی کالسی

 ٍ اسایِ ثِ صَست سویٌبس اًجبم تحقیق هشتجظ -ٍ تکبلیف هحَلِ 
2 ---  

 : مقررات درس و انتظارات از دانطجو   
رٍدکِ بب تَجِ بِ اّویت درس ٍ تٌَع هٌببغ ٍ تَجِ بِ هحذٍدیت زهبًی جْت ّر چِ بْتر برگسار ضذى ایي ٍاحذ درسی بِ  از داًطجَیبى هحترم اًتظبر هی  

 . . ًکبت زیر تَجِ فرهبییذ

 حضَر هٌظن ٍ دقیق در کالس  – 1  

 ضرکت در فؼبلیتْبی داخل کالسی ٍ بحث گرٍّی  – 2

 ٍ هطبلؼِ در طَل ًیوسبل تحصیلیرجَع بِ هٌببغ هؼرفی ضذُ  – 3

 اًجبم توبریي ٍ تکبلیف هحَلِ  – 4

 

 :جذول زمانبنذی برنامه                                                                          

 8 -10  یکطنبه:  روز و ساػت جلسه       

 ػباس حق پرستدکتر : مذرس تمام جلسات     

 جلسه

 
 وسیله کمک آموزضی روش تذریس موضوع هر جلسه

1 
هٌبثع پشتَّب، کویتْبی هیذاى پشتَ ٍ تَصیع : هیذاى پشتَّب 

 آى، اًشطی هتَسظ ٍ هَثش

 ٍیذئَ پشطٍکتَسٍایت ثشد،   سخٌشاًی ، ًوبیص اسالیذ، پشسص ٍ پبسخ

2 

هقبعع هَثش ٍ : ثشخَسد هتقبثل پشتَّبی یًَسبص ثب هبدُ

ضشائت ثشخَسد، ثشخَسد هتقبثل فَتَى، ًَتشٍى ٍ رسات 

 ثبسداس ثب هَاد

 ٍایت ثشد،  ٍیذئَ پشطٍکتَس سخٌشاًی ، ًوبیص اسالیذ، پشسص ٍ پبسخ

3 

هجبًی : اًذاصُ گیشی فلَی رسات، فلَی اًشطی ٍ تَصیع عیفی

اًذاصُ گیشی، ٍسبیل جزة کلی، سٍضْبی جزة جضئی، 

 تعییي تَصیع عیفی ٍ قذست هتَقف سبصی

 ٍایت ثشد،  ٍیذئَ پشطٍکتَس سخٌشاًی ، ًوبیص اسالیذ، پشسص ٍ پبسخ

 ٍایت ثشد،  ٍیذئَ پشطٍکتَس سخٌشاًی ، ًوبیص اسالیذ، پشسص ٍ پبسخ آضکبسسبصی پشتَّب، آضکبسسبصّبی گبصی 4

 ٍایت ثشد،  ٍیذئَ پشطٍکتَس سخٌشاًی ، ًوبیص اسالیذ، پشسص ٍ پبسخ سٌتیالسیَى آضکبسسبصّبی 5

 TLDآضکبسسبصّبی  6
، حل سخٌشاًی ، ًوبیص اسالیذ، پشسص ٍ پبسخ

 هثبل ٍ توشیي

 ٍایت ثشد،  ٍیذئَ پشطٍکتَس

 آضکبسسبصّبی ًیوِ ّبدی 7
، حل سخٌشاًی ، ًوبیص اسالیذ، پشسص ٍ پبسخ

 هثبل ٍ توشیي

 ثشد،  ٍیذئَ پشطٍکتَسٍایت 

 آضکبسسبصّبی ضیویبیی ٍ فیلن دصیوتشی 8
، حل سخٌشاًی ، ًوبیص اسالیذ، پشسص ٍ پبسخ

 هثبل ٍ توشیي

 ٍایت ثشد،  ٍیذئَ پشطٍکتَس

 ٍایت ثشد،  ٍیذئَ پشطٍکتَس، اسالیذ، پشسص ٍ پبسخسخٌشاًی ، ًوبیص تعبدل رسُ ثبسداس، اتبقک َّای آصاد، اًذاصُ گیشی پشتَ ثب  9



 هثبل اسایِ  اتبقک َّای آصاد ٍ ثب اتبقک حفشُ کبلیجشُ ضذُ

10 
تبسیخچِ دص جزثی ٍ کویتْبی آهبسی ٍ غیش آهبسی، 

 ٍاحذّبی دص جزثی ٍ کبلشیوتشی دص جزثی

، سخٌشاًی ، ًوبیص اسالیذ، پشسص ٍ پبسخ

 هثبل اسایِ

 ٍایت ثشد،  ٍیذئَ پشطٍکتَس

11 
کشهب دس َّا، ساثغِ کشهب ٍ هفَْم کشهب، کشهب ٍ فلَی اًشطی، 

 دص جزثی

 ٍایت ثشد،  ٍیذئَ پشطٍکتَس سخٌشاًی ، ًوبیص اسالیذ، پشسص ٍ پبسخ

12 

تجذیل اکسپَطس ثِ دص دص جزثی دس َّا ٍ سبیش هَاد، ضشایت 

ثش کشهبی َّا، کبلیجشاسیَى ثش حست  جزثی، کبلیجشاسیَى

  دص جزثی آة ٍ کبلیجشاسیًَْبی ثب اًشطی ثبال

، ، ًوبیص اسالیذ، پشسص ٍ پبسخسخٌشاًی 

 هثبل اسایِ

 ٍایت ثشد،  ٍیذئَ پشطٍکتَس

13 
گشی، قضیِ فبًَ، ثشخَسد هتقبثل فَتَى -تئَسی حفشُ ثشاگ

 دس حفشُ، تئَسی حفشُ ٍ ًَتشٍى، پشٍة دصیوتش

، حل سخٌشاًی ، ًوبیص اسالیذ، پشسص ٍ پبسخ

 هثبل ٍ توشیي

 ٍایت ثشد،  ٍیذئَ پشطٍکتَس

14 

ضشایت : دصیوتشی الکتشٍى، فَتَى ٍ ًَتشٍىهقبیسِ  

تصحیح، دصیوتشی الکتشٍى، فَتَى ٍ ًَتشٍى ٍ هیذاًْبی 

 هختلظ

 ٍایت ثشد،  ٍیذئَ پشطٍکتَس سخٌشاًی ، ًوبیص اسالیذ، پشسص ٍ پبسخ

15 
ثبثت تٌذی کشهبی َّا، هٌبثع : دصیوتشی سادیًََکلئیذّب

 داخلی ٍ خبسجی

 ٍایت ثشد،  ٍیذئَ پشطٍکتَس پبسخ سخٌشاًی ، ًوبیص اسالیذ، پشسص ٍ

 .هی ببضذ (ع)رضب  مبخص رادیَتراپی بیوبرستبى اهبدر  ،بخص ػولیهحل تطکیل کالس در : تَضیح
 

 

 


