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  ارشد فیزیک پزشکی کارشناسی سومدانشجویان ترم  مخاطبان:                                                            کاربرد آن در پزشکی لیزر و عنوان درس:

  10- 8ها ساعت شنبهدو :پاسخگویی به سواالت فراگیر ساعت                                                                                    واحد نظري 1 :واحدتعداد

  پوردکتر نیما رستم مدرس:                                                 98-97نیمسال اول  12-10به شنه درس: زمان ارای

  ايک اتمی و هستهفیزی س پیش نیاز:ودر

  درس: هدف کلی 

  در پزشکیآن  هايلیزر و کاربرد یفیزیکمبانی آشنایی با 

  کلی جلسات:هداف ا

  هاي فیزیکی نور لیزررخی ویژگیباي بر تاریخچه لیزر و مقدمهآشنایی با  جلسه اول:

  هاي لیزريو ساختمان مولکولفیزیک اتمی آشنایی با  جلسه دوم:

  اجزاي ساختمانی دستگاه لیزر آشنایی با جلسه سوم:

  انواع مختلف لیزرشنایی با آ جلسه چهارم:

 Multimodeلیزرهاي پالسی و آشنایی با  جلسه پنجم:

  کاربردهاي لیزر در پزشکیآشنایی با   جلسه ششم:

  تراپیروش فتوداینامیکآشنایی با   تم:فجلسه ه

  رابر لیزرهاي حفاظتی در بخطرات لیزر و روشآشنایی با  م:جلسه هشت

  رفع اشکال م:نه جلسه

  

  ویژه به تفکیک اهداف کلی هر جلسهاهداف 

  هاي فیزیکی نور لیزراي بر برخی ویژگیتاریخچه لیزر و مقدمهآشنایی با  :جلسه اول هدف کلی

  :دانشجو بتوانددر پایان جلسه 

 هاي لیزر را بشناسد.تاریخچه اختراع دستگاه .1-1

 ا توضیح دهد.تفاوت نور لیزر با سایر نورها ر .1-2

 پارامترهاي مختلف نور لیزر را تعریف کند و روابط ریاضی آنها را شرح دهد. .1-3

  

  هاي لیزريآشنایی با فیزیک اتمی و ساختمان مولکول :دومهدف کلی جلسه 

  :در پایان جلسه دانشجو بتواند

  فرایند جذب القایی را به همراه روابط ریاضی تعریف کند. .2-1

  دبخودي را به همراه روابط ریاضی تعریف کند.فرایند گسیل خو. 2-2

  فرایند گسیل القایی را به همراه روابط ریاضی تعریف کند.. 2-3

  تفاوت میان فرایندهاي گسیل خودبخودي با گسیل القایی را توضیح دهد.. 2-4

  ضرایب و روابط انیشتین را شرح دهد.. 2-5

  . فرایند جمعیت معکوس را توضیح دهد.2-6

  شوند را تشریح نماید.ندهاي اتمی که منجر به تولید نور لیزر می. فرای2-7

  

   آشنایی با اجزاي ساختمانی دستگاه لیزر :سومهدف کلی جلسه 

  :در پایان جلسه دانشجو بتواند

  اجزاي اصلی دستگاه لیزر را نام ببرد.. 3-1

  نقش ماده فعال در دستگاه لیزر را شرح دهد.. 3-2



  دستگاه لیزر را شرح دهد. نقش رزوناتورها در. 3-3

  مکانیسم تحریک در دستگاه لیزر را شرح دهد.. 3-4

  

  آشنایی با انواع مختلف لیزر :چهارمهدف کلی جلسه 

  :در پایان جلسه دانشجو بتواند

  .هاي هر یک را توضیح دهدو ویژگی انواع مختلف لیزرها را نام ببرد. 4-1

  را نام ببرد. بندي لیزرهافاکتورهاي موثر در تقسیم. 4-2

  تفاوت ساختاري میان انواع مختلف لیزرها را توضیح دهد.. 4-3

  

  Multimodeآشنایی با لیزرهاي پالسی و  :پنجمهدف کلی جلسه 

  :در پایان جلسه دانشجو بتواند

  را تعریف کند. Q-Switchingمفهوم . 1- 5 

  را نام برده و هر یک را توضیح دهد. Q-Switchingهاي روش. 5-2

  هاي کوتاه را توضیح دهد.هاي تقویت پالسروش. 5-3

  

  تراپیآشنایی با روش فتوداینامیک :ششمهدف کلی جلسه 

  :در پایان جلسه دانشجو بتواند

  تراپی را توضیح دهد.روش فتوداینامیک. 6-1

  تراپی را توضیح دهد.هاي بیولوژیکی در روش فتوداینامیکهدف. 6-2

  تراپی را شرح دهد.ها در روش فتوداینامیکانتشار نور در بافت. 6-3

  تراپی را توضیح دهد.هاي دزیمتري در فتوداینامیکروش. 6-4

  تراپی را توضیح دهد.پایش پاسخ بافت در روش فتوداینامیک. 6-5

  

  آشنایی با کاربردهاي لیزر در پزشکی :هفتمهدف کلی جلسه 

  :در پایان جلسه دانشجو بتواند

  لیزر با بافت را شرح دهد. کنش پرتوبرهم. 7-1

  هاي پوستی را شرح دهد.کاربردهاي مخالف لیزر در درمان بیماري. 7-2

  هاي مختلف چشم را شرح دهد.ها و درمان بیماريکاربردهاي مختلف لیزر در جراحی. 7-3

  

   هاي حفاظتی در برابر لیزرآشنایی با خطرات لیزر و روش :هشتمهدف کلی جلسه 

  :دانشجو بتوانددر پایان جلسه 

  استانداردهاي موجود حفاظت در برابر پرتوهاي لیزر را نام ببرد.. 8-1

  هاي موجود در خصوص خطرات لیزر را بشناسد.بنديطبقه. 8-2

8-3 .MPE .را تعریف و رابطه ریاضی آن را بیان کند  

  

  رفع اشکال :نهمهدف کلی جلسه 

  :در پایان جلسه دانشجو بتواند
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   دانشکده: EDO نام و امضاي مسئول

  

  تاریخ ارسال:                                   تاریخ ارسال:                     01/07/1397تاریخ تحویل: 

  

  تایید مدیر گروه و امضا:         خیر       آیا طرح درس براي اولین بار تدوین شده است؟ بله 

    سنجش و ارزشیابی

(بر حسب  سهم از نمره کل  روش  آزمون

  درصد)

  ساعت  تاریخ

     از جلسه دوم به بعد   10%  پرسش و پاسخ هفتگی  کوییز

    مطابق تقویم آموزشی  70%  اي و تشریحیسواالت چهارگزینه  آزمون پایان ترم

حضور در کالس، شرکت در   فعال در کالس روحض

حل تمرین هاي گروهی، و بحث

  در کالس

    جلسههر   %10

    در طول ترم  10%  هاي مرتبطو پژوهش ارایه تمرین  تکالیف دانشجو

   و انتظارات از دانشجو:کالس مقررات 

  عدم استفاده از تلفن همراه در کالسرعایت قوانین آموزشی، هاي گروهی و حل تمرین در کالس، حضور فعال در بحثحضور به موقع در کالس، 



 لیزر و کاربرد آن در پزشکی بندي درسجدول زمان

  12-10شنبه  :روز و ساعت جلسه

  

 مدرس موضوع هر جلسه تاریخ جلسه

 پوررستمدکتر نیما  هاي فیزیکی نور لیزراي بر برخی ویژگیآشنایی با تاریخچه لیزر و مقدمه 07/07/1397 1

 پوردکتر نیما رستم هاي لیزريآشنایی با فیزیک اتمی و ساختمان مولکول 14/07/1397 2

 پوردکتر نیما رستم آشنایی با اجزاي ساختمانی دستگاه لیزر 21/07/1397 3

 پوردکتر نیما رستم آشنایی با انواع مختلف لیزر 28/07/1397 4

 پوردکتر نیما رستم Multimodeی و آشنایی با لیزرهاي پالس 05/08/1397 5

 پوردکتر نیما رستم آشنایی با کاربردهاي لیزر در پزشکی 12/08/1397 6

 پوردکتر نیما رستم تراپیآشنایی با روش فتوداینامیک 19/08/1397 7

 پوردکتر نیما رستم هاي حفاظتی در برابر لیزرآشنایی با خطرات لیزر و روش 26/08/1397 8

 پوردکتر نیما رستم فع اشکالر 03/09/1397 9

  


