
 



تعاليبسمه
زشكيپدانشكده-لرستانشكيزپدانشگاهعلوم

 پزشکیفیزیک(Course Plan)طرحدرس

 

پزشكيفیزیکنامدرس:

 واحد عملی 57/0نظري واحد  57/1    :تعدادواحد

                             پزشکی  5  و 1دانشجويان ترم       : مخاطبان

 -     :پیشنیاز

 79-75 اولنيم سال   تحصیلي(:لنیمسااري)ززمانبرگ

 محمود رسولی  :ناماستادیاهماهنگكنندهدرس

 

 :)موضوعیاموضوعاتاساسي،اهمیتدرس،چگونگيچارچوبمباحث(شرحمختصريازدرس

انرژي  زمان، فضا، ناگون ماده،گوبرهم کنشهاي  طبيعت مجموعه اي از انواع است. طبيعت و تمامی پديده هاي طبيعی علم مطالعه  ،فيزيک

در فيزيک مقوله اصلی اندازه گيري است و مفاهيم فيزيکی با  .حيط پيرامون ما را ساخته اندمدر ترکيب با يکديگر که  و تشعشع است

گونه که  آن  کفيزيپايه اي  یاصول علم در ابتدا برخی تالش می گرددواحد درسی  دوطی اين  امکان اندازه گيري قابل ادراک می باشند.

ارائه درس  شجويان اين رشته آموزش داده شود.به دان پزشکی علم و سپس کاربردهاي اين علم در باشد پزشکیعلوم متناسب با رشته 

اين تمرينات گروهی به عنوان معياري براي ارزيابی خواهد بود.  و انجام تمرينات گروهی عمدتاً به شکل سخنرانی توأم با پرسش و پاسخ

 .ن تلقی می شودن يادگيري دانشجوياميزا

 

هدفكليدرس:
 با آنها مواجه شده و سروکار مرتبط با علم پزشکی و آشنايی با تجهيزاتی که پزشک بطور مستقيم يا غير مستقيمفراگيري اصول فيزيکی 

 دارد.

اهدافرفتاري:
آشنا گردد.م پزشکی و کاربرد آن در علوم مختلف از جمله علوبا مفهوم علم فيزيک  دانشجو بايد (1

 مفاهيم فيزيک نور را فرا گيرد، ماهيت نور هندسی، موجی و ذرهّ اي را بداندو قادر به تفکيک آنها از يکديگر باشد.   دانشجو بايد (2

 .فرا بگيرد. و طرق تصحيح آنها را را بشناسد ناهنجاريهاي چشم  دانشجو بايد (3

 آشناشود.و با مصارف پزشکی و آثار بيولوژيکی آنها بشناسد  پرتوهاي مادون قرمز و فراء بنفش را دانشجو بايد (4

 آشناشود.اضول فيزيکی نور ليزر را ياد بگيرد و با مصارف پزشکی و آثار بيولوژيکی آن دانشجو بايد (5

 آشناشود.امواج ماوراء صوتماهيت امواج مکانيکی را فرا گرفته و با مصارف پزشکی و آثار بيولوژيکی  دانشجو بايد (6

اثرات سوء جريانهاي الکتريسيته بر بدن  با ورا بياموزد جريانهاي پرفرکانس و مصارف پزشکی آنها اصول فيزيکی  دانشجو بايد (7

 آشناشود.در برابر آنها و راههاي حفاظت



 



 .داندپايه پزشکی هسته اي را فرا گيرد و موارد استعمال راديوايزوتوپها در علم پزشکی را باصول فيزيکی  دانشجو بايد (8

پرتوشناسی تشخيصی و پرتودرمانی را فراگيرد و با مولدهاي پرتو رونتگن، جذب و اندازه گيري اين  فيزيکی مبانی دانشجو بايد (9

 پرتوها و پرتوهاي گاما آشنايی کاملی پيدا نمايد.

 .شنا شودآروشهاي حفاظت در برابر پرتوهاي يونساز  مبانی علم زيست شناسی پرتوي و با دانشجو بايد (11



 ، پرسش و پاسخسخنرانی)هاي(تدریس:شیوه

 کامپيوتر، ويديو پروژکتور وايت برد،آموزشي:()ویامواديهارسانه

 10-15و  8-10ساعت  شنبه :درسهارائزمان

 پزشکیدانشکده  505و  502 کالس شمار برگزاريدرس:مكان



:هاوزمانسنجشوارزشیابيدانشجوروش


 نمره روش

 1 ارزیابيمستمر

 7/18 آزمونپایاندوره

 7/0 رعایتفرهنگكالسيومشاركتدربحث



 مقرراتدرسوانتظاراتازدانشجویان:

به عمل  ل پرسش و پاسخبهر جلسه از مطالب جلسه ق به منظور ترغيب دانشجويان به مطالعه مستمر در طول ترم و يادگيري بهتر مطالب،

باعث  شود. عدم پاسخ به حتی يک مورد در هر جلسه از تعدادي از دانشجويان به شکل تصادفی سؤال میستمر(.آيد )ارزيابی م می

الزامی است، حضور و غياب انجام می با توجه به اين که حضور فيزيکی در کالس درس   جلسه خواهد شد. اختصاص نمره صفر براي آن

 گردد.
  

 :منابعوموادآموزشيمورداستفاده

 ع اصلیمنب: 

 فيزيک پزشکی تاليف دکتر عقابيان و همکاران.

 منبع کمکی: 

 هر کتاب فيزيک پزشکی در دسترسو  فيزيک پزشکی تأليف دکتر تکاور و دکتر ساغري 
 



 



زمانبنديوموضوعاتدرس


 موضوع تاریخ جلسه

 57/9/79 اول
بردهاي ملموس و کارفيزيک پزشکی و  فيزيک علممعارفه، بيان طرح درس، مقدمه و تعريف 

 برخی مفاهيم فيزيک نور )ماهيّت امواج، انواع امواج(اين علم در پزشکی وتفهيم 

 و معرفی يک بخش پرتونگاري رونتگنشرح ساختار مولدهاي اشعه  1/5/79 دوم

 17/5/79 سوم
ت فيلم، فيلم راديوگرافی، صفحات تشديد کننده و مراحل ظهور و ثبوفيلترها ،گريدها، انواع ناواضحی ها، 

 راديوگرافی ديجيتال 

 55/5/79 چهارم
برهم کنشهاي ايکس و گاما با دانسيته فيلم ، کنتراست راديوگرافيک، اصول هندسی تابش اشعه رونتگن ، 

 ماده

 انيم عمرهانواع مقدمه فيزيک هسته اي، ساختار اتم، انرزي هسته اي،کميّات و واحدهاي مطرح در اين علم،  57/5/79 پنجم

 معادالت واپاشی و ضريب واپاشی ، انواع واپاشيهاي راديو اکتيو 9/8/79 ششم

 11/8/79 هفتم
مولدهاي راديو اکتيو در پزشکی هسته اي، موارد کاربرد در پزشکی، معرفی تجهيزات پزشکی هسته اي در 

 تشخيص بيماريها

 محافظت در برابر آنها مختصري از راديوبيولوژي، اثرات پرتوهاي يونيزان و روشهاي 50/8/79 هشتم

 راء صوتی در علم پزشکیفتوليد و خواص امواج مکانيکی، توليد و کاربرد امواج   55/8/79 نهم

 ، خواص شيميايی و بيولوژيکی امواج فراء صوتیراء صوتیروشهاي تصويربرداري و نمايش ف 2/7/79 دهم

 11/7/79 ميازده

موجی نور )بازتابش، شکست، بازتابش کلی، شکست تفکيک نور هندسی و موجی و معرفی پديده هاي 

، پديده هاي موجی نور )پاشيدگی، پراش، تشعشعات مادون قرمز و فراء بنفش کاربردهاي پزشکی  ،دوگانه(

   ، نور کوانتمی)تابش نور از اتم، فوتو الکتريک و ليزرها( برهم نهش و قطبش نور(

 18/7/79                      دوازدهم                                   
کاربرد هاي ليزر در پزشکی، ساختار چشم هنجار،تعريف چند پارامتر اصلی در چشم، ناهنجاريهاي چشم و 

 انواع آن، روشهاي بررسی و شناخت ناهنجاريهاي چشم و طرق تصحيح ناهنجاريها

 عوارض احتمالی آنها و موارد استفاده و ممنوعه آنها فيزيک جريانهاي پرفرکانس و کاربرد آنها در پزشکی و 57/7/79 مسيزده

 مختصري از اصول فيزيکی تصويربرداري ام آر آي 5/10/79 مهاردهچ

 


