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 فیسیک ػوَهی :پیص ًیبزس ٍدر

:  درسّذف کلی 

پزتَّا ٍ چگًَگی حفاظت اًغاى زر تزاتز آى زر هحیط سیغت آؽٌایی تا 

: کلی جلسبتّذاف ا
 هزٍری تز عاذتواى اتن ٍ ؽٌاذت اًَاع پزتَّا :جلسِ اٍل

 1 کٌؼ پزتَّا تا هازُاًَاع تزّنآؽٌایی تا  :جلسِ دٍم

 2پزتَّا تا هازُ  کٌؼآؽٌایی تا اًَاع تزّن  :جلسِ سَم

 ّای فیشیکی آًْاٍ ٍیضگی تاریرچِ ٍ ؽٌاذت هَاز رازیَاکتیَ طثیعی ٍ هصٌَعیؽٌایی تا آ :جلسِ چْبرم

ای ّای ّغتِاًَاع ٍاپاؽیآؽٌایی تا  :جلسِ پٌجن

گیزی تاتؼ یکاّای تاتؼ ٍ اًساسُآؽٌایی تا  :مجلسِ ضص

 ّای آؽکارعاسی پزتَرٍػآؽٌایی تا  :متجلسِ ّف

تزم اهتحاى هیاى :مّطت جلسِ

 1ّای یًَیشاى اثزات سیغتی تاتؼآؽٌایی تا  :ّنىجلسِ 

 2ّای یًَیشاى آؽٌایی تا اثزات سیغتی تاتؼ :ّنجلسِ د

 1ّای حفاظت زر تزاتز پزتَّا رٍػآؽٌایی تا  :دّنازجلسِ ی

 2ّای حفاظت زر تزاتز پزتَّا رٍػآؽٌایی تا  :ّنجلسِ دٍازد

 ّای حول ٍ ًقل هَاز پزتَسارٍػتا آؽٌایی  :دّنسیس جلسِ

 ایّای هقاتلِ تا عَاًح ّغتِرٍػتا آؽٌایی  :دّنچْبر جلسِ

  هعزفی لیشرّا ٍ کارتزز آًْا زر صٌعت ٍ پشؽکی :دّنًسجلسِ پب

 1ّای حفاظت زر تزاتز آًْا اًَاع پزتَّای غیزیًَیشاى ٍ رٍػ تاآؽٌایی  :دّنجلسِ ضبًس

 2ّای حفاظت زر تزاتز آًْا پزتَّای غیزیًَیشاى ٍ رٍػآؽٌایی تا اًَاع  :دّنجلسِ ّف

 

 

ٍیژُ بِ تفکیک اّذاف کلی ّر جلسِ اّذاف 
 هزٍری تز عاذتواى اتن ٍ ؽٌاذت اًَاع پزتَّا :جلسِ اٍل ّذف کلی

 :داًطجَ بتَاًذدر پبیبى جلسِ 

 .را تَضیح زّس ّای اتویاًَاع هسل .1-1

 .عاذتواى اتن را تؾزیح کٌس .1-2

 .ریح کٌسعاذتار ّغتِ را تؼ .1-3

 .هفَْم اًزصی تغتگی ٍ ًحَُ هحاعثِ آى را ؽزح زّس .1-4

 .هفَْم پزتَسایی ّغتِ را تَضیح زّس .1-5

 

 1کٌؼ پزتَّا تا هازُ آؽٌایی تا اًَاع تزّن :دٍمّذف کلی جلسِ 

 :در پبیبى جلسِ داًطجَ بتَاًذ



 .هازُ را ًام تثزز کٌؼ پزتَّا تاّای تزّناًَاع حالت .2-1

 .را تَضیح زّس( رایلی)ى پزاکٌسگی تاهغَ. 2-2

. کٌؼ فَتَالکتزیک را تَضیح زّستزّن. 2-3

. ّای الکتزٍى اٍصُ را تَضیح زّسٍیضگی. 2-4

 .ٍیضُ ٍ تزهشی را تَضیح زّس xپزتَ . 2-5

 .پسیسُ کاهپتَى را تَضیح زّس. 2-6

 

 2کٌؼ پزتَّا تا هازُ آؽٌایی تا اًَاع تزّن :سَمّذف کلی جلسِ 

 :ضجَ بتَاًذدر پبیبى جلسِ داى

. پسیسُ تَلیس جفت را تَضیح زّس. 3-1

. پسیسُ ًاتَزی جفت را تَضیح زّس. 3-2

 .ٍ گاها زر هازُ را ؽزح زّس xچگًَگی تضعیف پزتَّای . 3-3

. جذب ٍ رٍػ هحاعثِ آى را تَضیح زّسهفَْم الیِ ًین. 3-4

. ّای ًَتزًٍی را ًام تثززاًَاع چؾوِ. 3-5

. تزٍى تا هازُ را ؽزح زّسکٌؼ ًَچگًَگی تزّن. 3-6

 

 ّای فیشیکی آًْاآؽٌایی تا تاریرچِ ٍ ؽٌاذت هَاز رازیَاکتیَ طثیعی ٍ هصٌَعی ٍ ٍیضگی :چْبرمّذف کلی جلسِ 

 :در پبیبى جلسِ داًطجَ بتَاًذ

. را تَضیح زّس (رازیَاکتیَیتِ)هفَْم پزتَسایی . 4-1

. تٌسی کٌساًَاع هرتلف هَاز رازیَاکتیَ را زعتِ. 4-2

. ای را ؽزح زّسپسیسُ ؽکافت ّغتِ. 4-3

 .را تَضیح زّس ایجَؽی ّغتِپسیسُ ّن. 4-4

 .عوز ٍ اًَاع هرتلف آى را تَضیح زّسهفَْم ًیوِ  .4-5

 .عوز ٍ ثاتت ٍاپاؽی را تَضیح زّسراتطِ ًیوِ. 4-6

. عوز آى هحاعثِ ًوایساکتیَیتِ یک هازُ رازیَاکتیَ را اس رٍی ًیوِ. 4-7

 

 ایّای ّغتِآؽٌایی تا اًَاع ٍاپاؽی :پٌجنجلسِ  ّذف کلی

 :در پبیبى جلسِ داًطجَ بتَاًذ

. ای را ًام تثززّای ّغتِاًَاع ٍاپاؽی. 5-1

. ٍاپاؽی آلفا ٍ راتطِ کلی آى را تِ ّوزاُ هثال تَضیح زّس. 5-2

. ٍاپاؽی تتا ٍ راتطِ کلی آى را تِ ّوزاُ هثال تَضیح زّس. 5-3

. ٍى ٍ راتطِ کلی آى را تِ ّوزاُ هثال تَضیح زّسٍاپاؽی پَسیتز. 5-4

. ٍاپاؽی گاها ٍ راتطِ کلی آى را تِ ّوزاُ هثال تَضیح زّس. 5-5

. پسیسُ تثسیل زاذلی را تَضیح زّس. 5-6

 

 گیزی تاتؼآؽٌایی تا یکاّای تاتؼ ٍ اًساسُ :ضطنّذف کلی جلسِ 

 :در پبیبى جلسِ داًطجَ بتَاًذ

. یف ٍ چگًَگی هحاعثِ آى را تَضیح زّسکویت اکغپَصر را تعز. 6-1

. کویت زس جذتی را تعزیف ٍ یکاّای آى را ًام تثزز. 6-2

. چگًَگی هحاعثِ زس جذتی را تَضیح زّس. 6-3

 .کویت زس هعازل را تعزیف ٍ یکاّای آى را ًام تثزز. 6-4

 .چگًَگی هحاعثِ زس هعازل را تَضیح زّس. 6-5

 .ّای آى را ًام تثززکویت زس هَثز را تعزیف ٍ یکا .6-6

. چگًَگی هحاعثِ زس هعازل را تَضیح زّس. 6-7

 

 



 

 ّای آؽکارعاسی پزتَرٍػآؽٌایی تا  :ّفتنّذف کلی جلسِ 

 :در پبیبى جلسِ داًطجَ بتَاًذ

. ّای آؽکارعاسی پزتَ را ًام تثززاًَاع رٍػ. 7-1

. گیزی زس جذتی را ؽزح زّسرٍػ کالزیوتزی زر اًساسُ. 7-2

 .گیزی زس جذتی را ؽزح زّستزهَلَهیٌغاًظ  زر اًساسُرٍػ . 7-3

 .گیزی زس جذتی را ؽزح زّسّای ؽیویایی زر اًساسُرٍػ. 7-4

 .گیزی زس جذتی را ؽزح زّسرٍػ فیلن زسیوتزی زر اًساسُ. 7-5

 .گیزی زس جذتی را ؽزح زّسّای تیَلَصیکی زر اًساسُرٍػ. 7-6

. اع آؽکارعاسّای گاسی را ًام تززُ ٍ عولکزز ّز یک را ؽزح زّسهٌحٌی آؽکارعاسی را تَصیف ٍ اًَ. 7-7

 .عولکزز آؽکارعاسّای عٌتیالعیَى را ؽزح زّس. 7-8

. رعاًا را ؽزح زّسعولکزز آؽکارعاسّای ًیوِ. 7-9

 

 تزمهیاىاهتحبى  :ّطتنّذف کلی جلسِ 

 :در پبیبى جلسِ داًطجَ بتَاًذ

 .تزم کغة کٌسًوزُ ذَتی اس اهتحاى هیاى

 

 1ّای یًَیشاى آؽٌایی تا اثزات سیغتی تاتؼ :ًْنّذف کلی جلسِ 

 :در پبیبى جلسِ داًطجَ بتَاًذ

. اًَاع هٌاتع طثیعی ٍ هصٌَعی تَلیس پزتَ یًَیشاى را تَضیح زّس. 9-1

 .هکاًیغن تاثیز پزتَّای یًَیشاى تز تسى هَجَزات سًسُ را ؽزح زّس. 9-2

. زّسٍ یکای آى را تَضیح  LETهفَْم . 9-3

9-4 .LET اًَاع پزتَّای یًَیشاى را تا یکسیگز هقایغِ ًوایس .

  .را تَضیح زّس تاًسٍیٍ تز ُیقاًَى تزگَى. 9-5

 

 2ّای یًَیشاى آؽٌایی تا اثزات سیغتی تاتؼ :دّنّذف کلی جلسِ 

 :در پبیبى جلسِ داًطجَ بتَاًذ

 .را تَضیح زّس ىزر تاتؼ تِ تس ساىیٍىی پزتَّای میهغتق ریٍ غ میعول هغتق. 10-1

 .ّای یًَیشاى را تَضیح زّسزر اثز تاتؼ DNAّای اًَاع آعیة. 10-2

 .ّای یًَیشاى را تَضیح زّسّای کزٍهَسٍهی زر اثز تاتؼاًَاع ًاٌّجاری. 10-3

 .زس را رعن ٍ آى را ؽزح زّس –هٌحٌی پاعد . 10-4

. را تَضیح زّس LDکویت . 10-5

. ّای یًَیشاى را تَضیح زّساس تاتؼ آثار قطعی ٍ احتوالی ًاؽی. 10-6

 .ّای تاتؾی را تَضیح زّساًَاع عٌسرم. 10-7

 

 1ّای حفاظت زر تزاتز پزتَّا آؽٌایی تا رٍػ :یبزدّنّذف کلی جلسِ 

 :در پبیبى جلسِ داًطجَ بتَاًذ

. الوللی حفاظت زر تزاتز پزتَّا را تؾٌاعسّای هلی ٍ تیياًَاع عاسهاى. 11-1

. گیزی تَضیح زّسّای تاتؼزر هَرز هحسٍزیت. 11-2

. گیزی ؽغلی را ؽزح زّسحسٍز تاتؼ. 11-3

. گیزی افزاز جاهعِ را تَضیح زّسحسٍز تاتؼ. 11-4

. را تَضیح زّس ALARAاصل . 11-5

 

 2ّای حفاظت زر تزاتز پزتَّا آؽٌایی تا رٍػ :دٍازدّنّذف کلی جلسِ 

 :در پبیبى جلسِ داًطجَ بتَاًذ

. اًَاع هٌاتع پزتَّای یًَیشاى را تَضیح زّس. 12-1



 .آلَزگی پزتَیی را تعزیف کٌس. 12-2
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ّای حول ٍ ًقل هَاز پزتَسا تا رٍػآؽٌایی  :سیسدّنّذف کلی جلسِ 

 :در پبیبى جلسِ داًطجَ بتَاًذ
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ای ّای هقاتلِ تا عَاًح ّغتِتا رٍػآؽٌایی  :چْبردّنّذف کلی جلسِ 

 :در پبیبى جلسِ داًطجَ بتَاًذ
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هعزفی لیشرّا ٍ کارتزز آًْا زر صٌعت ٍ پشؽکی  :پبًسدّنّذف کلی جلسِ 
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 :در پبیبى جلسِ داًطجَ بتَاًذ
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، آسهایؼ عولی زر آسهایؾگاُ عؼ ٍ پاعدعرٌزاًی، حل هغالِ، پز

 

: آهَزضی ٍسبیل

ّای آهَسؽی ، فیلنترتِ ٍ هاصیک، ٍیسیَ پزٍصکتَر، رایاًِ

   سٌجص ٍ ارزضیببی

بر ) سْن از ًورُ کلرٍش آزهَى 

( حسب درصذ

سبػت تبریخ 

  اس جلغِ زٍم تِ تعس   5%پزعؼ ٍ پاعد ّفتگی کَییس 

 ّؾتن جلغِ  40%ای ٍ تؾزیحی عَاالت چْارگشیٌِآزهَى هیبى دٍرُ 

 هطاتق تقَین آهَسؽی  45%ای ٍ تؾزیحی عَاالت چْارگشیٌِآزهَى پبیبى ترم 

ّای حضَر زر کالط، ؽزکت زر تحثفؼبل در کالس  رٍحض

حل توزیي زر کالط گزٍّی، ٍ 

 ّز جلغِ  %5

 ّز جلغِ  5%ارایِ توزیي تکبلیف داًطجَ 

  :ٍٍ اًتظبرات از داًطجکالس هقررات 

 عسم اعتفازُ اس تلفي ّوزاُ زر کالطرعایت قَاًیي آهَسؽی، ّای گزٍّی ٍ حل توزیي زر کالط، حضَر فعال زر تحث، حضَر تِ هَقع زر کالط



 بْذاضت پرتَّب بٌذی درسجذٍل زهبى

 16-14ضٌبِ یک :ٍ سبػت جلسِ رٍز

 

 هذرس هَضَع ّر جلسِ تبریخ جلسِ

 پَرزکتز ًیوا رعتن هزٍری تز عاذتواى اتن ٍ ؽٌاذت اًَاع پزتَّا 14/11/1397 1

 پَرزکتز ًیوا رعتن 1کٌؼ پزتَّا تا هازُ آؽٌایی تا اًَاع تزّن 21/11/1397 2

 پَرزکتز ًیوا رعتن 2ا هازُ کٌؼ پزتَّا بآؽٌایی تا اًَاع تزّن 28/11/1397 3

آؽٌایی تا تاریرچِ ٍ ؽٌاذت هَاز رازیَاکتیَ طثیعی ٍ هصٌَعی ٍ  05/12/1397 4

 ّای فیشیکی آًْاٍیضگی

 پَرزکتز ًیوا رعتن

 پَرزکتز ًیوا رعتن ایّای ّغتِآؽٌایی تا اًَاع ٍاپاؽی 12/12/1397 5

 پَرزکتز ًیوا رعتن یزی تاتؼگآؽٌایی تا یکاّای تاتؼ ٍ اًساسُ 19/12/1397 6

 پَرزکتز ًیوا رعتن ّای آؽکارعاسی پزتَآؽٌایی تا رٍػ 18/01/1398 7

 پَرزکتز ًیوا رعتن تزماهتحاى هیاى 25/01/1398 8

 پَرزکتز ًیوا رعتن 1ّای یًَیشاى آؽٌایی تا اثزات سیغتی تاتؼ 01/02/1398 9

 پَرزکتز ًیوا رعتن 2ّای یًَیشاى تؼآؽٌایی تا اثزات سیغتی تا 08/02/1398 10

 پَرزکتز ًیوا رعتن 1ّای حفاظت زر تزاتز پزتَّا آؽٌایی تا رٍػ 15/02/1398 11

 پَرزکتز ًیوا رعتن 2ّای حفاظت زر تزاتز پزتَّا آؽٌایی تا رٍػ 22/02/1398 12

 پَرمزکتز ًیوا رعت ّای حول ٍ ًقل هَاز پزتَساآؽٌایی تا رٍػ 29/02/1398 13

 پَرزکتز ًیوا رعتن ایّای هقاتلِ تا عَاًح ّغتِآؽٌایی تا رٍػ 05/03/1398 14

 پَرزکتز ًیوا رعتن هعزفی لیشرّا ٍ کارتزز آًْا زر صٌعت ٍ پشؽکی 12/03/1398 15

ّای حفاظت زر تزاتز آؽٌایی تا اًَاع پزتَّای غیزیًَیشاى ٍ رٍػ 19/03/1398 16

 1آًْا 

 پَرزکتز ًیوا رعتن

ّای حفاظت زر تزاتز آؽٌایی تا اًَاع پزتَّای غیزیًَیشاى ٍ رٍػ 26/03/1398 17

 2آًْا 

 پَرزکتز ًیوا رعتن

 


