
  

  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

  پزشکی دانشکده

  ترمی قالب نگارش طرح درس
  

  دانشجویان ترم اول کارشناسی بهداشت محیط مخاطبان:                                                                                          فیزیک عمومی عنوان درس:

  10-8ها ساعت شنبه :پاسخگویی به سواالت فراگیر ساعت                                                                      احد عملیو 1واحد نظري +  2 :واحدتعداد

  پوردکتر نیما رستم مدرس:                          99-98نیمسال اول  (عملی) 18-14و  12-10چهارشنبه ه درس: زمان ارای

  ---  س پیش نیاز:ودر

  درس: هدف کلی 

  ، پرتوها، ساختمان اتم، و رادیواکتیویتهآشنایی با قوانین مکانیک، الکتریسیته و مغناطیس، ترمودینامیک، اپتیک

  کلی جلسات:هداف ا

  گیريهاي فیزیکی و یکاهاي اندازهآشنایی با کمیت جلسه اول:

  هاآنقوانین مربوط به بردارها و آشنایی با  جلسه دوم:

  ، سینماتیک خطی و دورانیحرکتآشنایی با قوانین مربوط به  :جلسه سوم

   نیروها و قوانین مربوط به آنهادینامیک ذره، شنایی با آ جلسه چهارم:

  و قوانین مربوط به آنها آشنایی با مفهوم کار و انرژي جلسه پنجم:

  ها و قوانین آنهاآشنایی با مکانیک شاره جلسه ششم:

  گیري آنهاهاي اندازهاهیم دما، گرما و روشآشنایی با مف تم:فجلسه ه

  هاي انتقال گرماآشنایی با روش م:جلسه هشت

  ترمامتحان میان م:نه جلسه

  آشنایی با امواج صوتی و فراصوت دهم:جلسه 

  آشنایی با نور و قوانین مربوط به آن ازدهم:جلسه ی

  آن آشنایی با مفاهیم الکتریسیته و قوانین مربوط به دهم:جلسه دواز

  آشنایی با مفاهیم الکتریسیته و قوانین مربوط به آن دهم:جلسه سیز

  مغناطیس و قوانین مربوط به آنبا آشنایی  دهم:چهار جلسه

  مغناطیس و قوانین مربوط به آنبا آشنایی  پانزدهم: جلسه

  آشنایی با فیزیک نوین و ساختار اتم دهم:نزجلسه شا

  و اثرات زیستی آنها  پرتوهاآشنایی مقدماتی با فیزیک  دهم:جلسه هف

  

  ویژه به تفکیک اهداف کلی هر جلسهاهداف 

  گیريهاي فیزیکی و یکاهاي اندازهآشنایی با کمیت  :جلسه اول هدف کلی

  :دانشجو بتوانددر پایان جلسه 

 را توضیح دهد. گیريهاي اندازهو دستگاهرا تعریف  علم فیزیک .1-1

 را بیان کند. یان آنهاو تفاوت م را توضیح داده هاانواع کمیت .1-2

 تفاوت میان آنها را بیان کند.و  را توضیح داده گیرياندازهانواع یکاهاي  .1-3

 را شرح دهد. گیري در فیزیکمفهوم دقت و انواع خطاي اندازه .1-4

 را شرح دهد. گیري خطا در فیزیکهاي اندازهروش .1-5

  

  آشنایی با بردارها و قوانین مربوط به آنها :دومهدف کلی جلسه 

  :پایان جلسه دانشجو بتوانددر 

   بردار و کمیت برداري را تعریف کند. .2-1

  . قوانین حاکم بر بردارها را شرح دهد.2-2



  اي را توضیح دهد.هاي نردههاي برداري با کمیتتفاوت کمیت. 2-3

  

  آشنایی با قوانین مربوط به حرکت، سینماتیک خطی و دورانی :سومهدف کلی جلسه 

  :نشجو بتوانددر پایان جلسه دا

  هاي سرعت و شتاب را تعریف کند و روابط ریاضی میان آنها را شرح دهد.کمیت. 3-1

  هاي خطی و دورانی را به همراه روابط ریاضی میان آنها شرح دهد.. انواع حرکت3-2

  . با استفاده از روابط ریاضی حرکت بتواند مسایل مربوط به حرکت اجسام مختلف را حل نماید. 3-3

  

  آشنایی با دینامیک ذره، نیروها و قوانین مربوط به آنها :چهارمف کلی جلسه هد

  :در پایان جلسه دانشجو بتواند

  و انواع آنها را توضیح دهد. دکمیت نیرو را تعریف کن. 4-1

  قوانین مربوط به نیرو را توضیح دهد.. 4-2

  سبه نماید.. گشتاور نیرو را تعریف و مقدار آن را براي انواع نیروها محا4-3

  ارتباط میان جرم، نیرو، و شتاب را توضیح دهد.. 4-4

  تعادل ایستایی و دورنی را توضیح دهد.  .4-5

  

  آشنایی با مفهوم کار و انرژي و قوانین مربوط به آنها :پنجمهدف کلی جلسه 

  :در پایان جلسه دانشجو بتواند

  مفهوم فیزیکی کار و انرژي را توضیح دهد.. 1- 5 

  ه کار و انرژي و رابطه ریاضی آن را بیان کند.. قضیی5-2

  انواع مختلف انرژي را بشناسد.. 5-3

  . قانون بقاي انرژي را بیان کند.5-4

  هاي مربوط به نیروهاي پایستار و ناپایستار را توضیح داده و تقاوت میان آنها را بیان کند.. ویژگی5-5

  ر و انرژي بتواند مسایل مربوط را حل کند.با استفاده از مفهوم اندازه حرکت و بقاي کا. 5-6

  

   ها و قوانین آنهاآشنایی با مکانیک شاره :ششمهدف کلی جلسه 

  :در پایان جلسه دانشجو بتواند

  بندي کند.هاي ساختاریشان تقسیمانواع مواد را بر حسب ویژگی. 6-1

  مفهوم شاره بیان کند.. 6-2

  بیان کند. هاي ساکن و جاري را. تفاوت میان شاره6-3

  هاي ساکن را به همراه روابط ریاضی آنها بیان کند.. قوانین مربوط به شاره6-4

  . معادالت گازها را شرح دهد.6-5

  . خاصیت اسمزي را توضیح دهد.6-6

  

  گیري آنهاهاي اندازهآشنایی با مفاهیم دما، گرما و روش :هفتمهدف کلی جلسه 

  :در پایان جلسه دانشجو بتواند

  فهوم فیزیکی دما و گرما را تعریف و تفاوت میان آنها را بیان کند.. م7-1

  هاي مختلف دما را توضیح دهد.. مقیاس7-2

  ها و تفاوت میان آنها را توضیح دهد.. انواع دماسنج7-3

  . قوانین مربوط به انرژي گرمایی را شرح دهد.7-4

  

  هاي انتقال گرماآشنایی با روش :هشتمهدف کلی جلسه 

  :یان جلسه دانشجو بتوانددر پا

  هاي انتقال گرما را نام برده و تفاوت میان آنها را بیان کند.. انواع روش8-1

  معادله مربوط به انتقال گرما از طریق تابش را شرح دهد.. 8-2

  هاي مختلف انتقال گرما در بدن انسان را توضیح دهد.. کاربرد روش8-3



  کند. . قانون صفرم ترمودینامیک را بیان8-4

  . قانون اول ترمودینامیک را توضیح دهد.8-5

  . قانون دوم ترمودینامیک را توضیح دهد.8-6

  . مفهوم آنتروپی را تعریف کند و کاربرد آن را توضیح دهد.8-7

  

  ترممیانامتحان  :نهمهدف کلی جلسه 

  :در پایان جلسه دانشجو بتواند

  ترم کسب کند.نمره خوبی از امتحان میان

  

  آشنایی با امواج صوتی و فراصوت :دهمی جلسه هدف کل

  :در پایان جلسه دانشجو بتواند

  تفاوت میان ماده و موج را بیان کند.. 10-1

  . انواع مختلف امواج را توضیح دهد.10-2

  . تفاوت میان امواج مکانیکی طولی و عرضی را توضیح دهد.10-3

  .تفاوت میان امواج صوتی و فراصوتی را بیان کند. 10-4

  را شرح دهد.و فراصوتی معادالت مربوط به امواج صوتی . 10-5

  . پارامترهاي مختلف مربوط به امواج صوتی و فراصوتی را نام برده و هر یک را توضیح دهد.10-6

  

  آشنایی با نور و قوانین مربوط به آن :یازدهمهدف کلی جلسه 

  :در پایان جلسه دانشجو بتواند

  امواج الکترومغناطیسی را تعریف کند.. 11-1

  . طیف امواج الکترومغناطیسی را شرح دهد.11-2

  هاي مختلف در مورد ماهیت نور را توضیح دهد.. نظریه11-3

  . قوانین بازتاب و شکست را به همراه روابط ریاضی آنها شرح دهد.11-4

  . قوانین بازتاب کلی و زاویه بحرانی را شرح دهد.11-5

  ها را شرح دهد.ها و عدسیانین اپتیکی مربوط به آینهقو. 11-6

  ساختمان و کاربرد فیبر نوري را شرح دهد.. 11-7

  . تفاوت میان نور قطبی و غیرقطبی را توضیح دهد.11-8

  

  آشنایی با مفاهیم الکتریسیته و قوانین مربوط به آن :دوازدهمهدف کلی جلسه 

  :در پایان جلسه دانشجو بتواند

  وم بار و میدان الکتریکی را بیان کند.مفه. 12-1

  . قانون کولن را به همراه روابط ریاضی شرح دهد.12-2

  . مفهوم انرژي پتانسیل الکتریکی را به همراه روابط ریاضی شرح دهد.12-3

  هاي پرتو کاتدي و کاربرد آنها را شرح دهد.. ساختمان المپ12-4

  

  کتریسیته و قوانین مربوط به آنآشنایی با مفاهیم ال :سیزدهمهدف کلی جلسه 

  :در پایان جلسه دانشجو بتواند

  قانون اهم را توضیح دهد.. 13-1

  هاي آنها را بیان کند.انواع مدارها (سري و موازي) را شرح دهد و ویژگی. 13-2

  هاي مقاومت الکتریکی را بیان کند.ویژگی. 13-3

  ان کند.هاي خازن الکتریکی و انواع آنها را بی. ویژگی13-4

  . جریان الکتریکی و قوانین مربوط به آن را شرح دهد.13-5

  

  مغناطیس و قوانین مربوط به آن با آشنایی :چهاردهمهدف کلی جلسه 

  :در پایان جلسه دانشجو بتواند



  هاي مغناطیسی را شرح دهد.رباها و میدانهاي آهنویژگی. 14-1

  به آن را بیان کند.. شدت میدان مغناطیسی را تعریف و روش محاس14-2

  . قانون القاي مغناطیسی فاراده را شرح دهد.14-3

  

  مغناطیس و قوانین مربوط به آن با آشنایی :پانزدهمهدف کلی جلسه 

  :در پایان جلسه دانشجو بتواند

  معادالت ماکسول را شرح دهد.. 15-1

  .نیروي مغناطیسی و قوانین مربوط به آنها را شرح دهد.15-2

  

  آشنایی با فیزیک نوین و ساختار اتم :شانزدهمه هدف کلی جلس

  :در پایان جلسه دانشجو بتواند

  ساختار اتم را شرح دهد.. 16-1

  هاي مختلف اتمی و تفاوت میان آنها را شرح دهد.. مدل16-2

  اختصاصی را شرح دهد. x. چگونگی پرتو 16-3

  

  ت زیستی آنهاو اثرا آشنایی مقدماتی با فیزیک پرتوها :هفدهمهدف کلی جلسه 

  :در پایان جلسه دانشجو بتواند

  هاي مختلف مربوط را شرح دهد.. ساختار هسته اتمی و مدل17-1

  اي را شرح دهد.هاي هسته. انواع واپاشی17-2

  اي را بیان کند.هاي مختلف ذرات هسته. ویژگی17-3

  مفهوم رادیواکتیویته را بیان کند.. 17-4

  متوسط را توضیح دهد.عمر و عمر . مفهوم نیمه17-5

  هاي رادیواکتیو و مواد رادیواکتیو را بیان کند.. انواع تعادل17-6

  اي از  و اثرات زیستی پرتوها بر بدن انسان را توضیح دهد.. مقدمه17-7

  

   منابع:

 1378کران، اله گلستانیان و دکتر محمود بهار. نشر مبت). ترجمه دکتر نعمت3-1هالیدي دیوید. مبانی فیزیک هالیدي ( -1

  1379کرامر آلن اچ. فیزیک براي علوم زیستی. ترجمه دکتر محمود بهار. نشر مبتکران،  -2

  

  روش تدریس:

  ، آزمایش عملی در آزمایشگاهسخنرانی، حل مساله، پرسش و پاسخ

  

  آموزشی: وسایل

  هاي آموزشی، فیلمتخته و ماژیک، ویدیو پروژکتور، رایانه

    سنجش و ارزشیابی

(بر  هم از نمره کلس  روش  آزمون

  حسب درصد)

  ساعت  تاریخ

     از جلسه دوم به بعد   5%  پرسش و پاسخ هفتگی  کوییز

    جلسه نهم  40%  اي و تشریحیسواالت چهارگزینه  آزمون میان دوره

    مطابق تقویم آموزشی  45%  اي و تشریحیسواالت چهارگزینه  آزمون پایان ترم

هاي در بحث حضور در کالس، شرکت  فعال در کالس روحض

  حل تمرین در کالسگروهی، و 

    هر جلسه  %5

    هر جلسه  5%  هاي شفاهی، آزمونارایه تمرین  تکالیف دانشجو

   و انتظارات از دانشجو:کالس مقررات 

  ه در کالسعدم استفاده از تلفن همرارعایت قوانین آموزشی، هاي گروهی و حل تمرین در کالس، حضور فعال در بحث، حضور به موقع در کالس



  

  نام و امضاي مدیر گروه:                      پوردکتر نیما رستم نام و امضاي مدرس:

  

   دانشکده: EDO ولنام و امضاي مسو

  

  تاریخ ارسال:                                   تاریخ ارسال:                       30/06/1398تاریخ تحویل: 

  

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



 فیزیک عمومی بندي درسجدول زمان

  (عملی) 18-14و  12- 10چهارشنبه  :روز و ساعت جلسه

  

 مدرس موضوع هر جلسه تاریخ جلسه

 پوردکتر نیما رستم گیريهاي اندازههاي فیزیکی و یکاآشنایی با کمیت 27/06/1398 1

 پوردکتر نیما رستم آشنایی با بردارها و قوانین مربوط به آنها 03/07/1398 2

 پوردکتر نیما رستم آشنایی با قوانین مربوط به حرکت، سینماتیک خطی و دورانی 10/07/1398 3

 پوردکتر نیما رستم ه آنها  آشنایی با دینامیک ذره، نیروها و قوانین مربوط ب 17/07/1398 4

 پوردکتر نیما رستم آشنایی با مفهوم کار و انرژي و قوانین مربوط به آنها 24/07/1398 5

 پوردکتر نیما رستم ها و قوانین آنهاآشنایی با مکانیک شاره 01/08/1398 6

 پورر نیما رستمدکت گیري آنها هاي اندازهآشنایی با مفاهیم دما، گرما و روش 08/08/1398 7

 پوردکتر نیما رستم هاي انتقال گرماآشنایی با روش 15/08/1398 8

 پوردکتر نیما رستم ترمامتحان میان 22/08/1398 9

 پوردکتر نیما رستم آشنایی با امواج صوتی و فراصوت  29/08/1398 10

 پورمدکتر نیما رست آشنایی با نور و قوانین مربوط به آن 06/09/1398 11

 پوردکتر نیما رستم آشنایی با مفاهیم الکتریسیته و قوانین مربوط به آن 13/09/1398 12

 پوردکتر نیما رستم آشنایی با مفاهیم الکتریسیته و قوانین مربوط به آن 20/09/1398 13

 پوردکتر نیما رستم آشنایی با مغناطیس و قوانین مربوط به آن 27/09/1398 14

 پوردکتر نیما رستم آشنایی با مغناطیس و قوانین مربوط به آن 04/10/1398 15

 پوردکتر نیما رستم آشنایی با فیزیک نوین و ساختار اتم 11/10/1398 16

 پوردکتر نیما رستم آشنایی مقدماتی با فیزیک پرتوها و اثرات زیستی آنها 18/10/1398 17

  


