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  ايشجویان ترم اول کارشناسی بهداشت حرفهدان مخاطبان:                                                                                 1فیزیک اختصاصی  عنوان درس:

  10-8ها ساعت شنبه :پاسخگویی به سواالت فراگیر ساعت                                                                                            واحد نظري 2 :واحدتعداد

  پوردکتر نیما رستم مدرس:                                                 99-98نیمسال اول  10-08چهارشنبه ه درس: زمان ارای

  ---  پیش نیاز:و رس د

  درس: هدف کلی 

  اياصول ترمودینامیک، مبانی فیزیک مدرن، فیزیک اتمی و هستهشنایی با آ

  کلی جلسات:هداف ا

  گیريهاي فیزیکی و یکاهاي اندازهآشنایی با کمیت جلسه اول:

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

  هاي انتقال گرمابا روشآشنایی  جلسه سوم:

  آشنایی با قوانین گازها جلسه چهارم:

  آشنایی با ظرفیت گرمایی و گرماي ویژه جلسه پنجم:

  آشنایی با قوانین صفرم و اول ترمودینامیک جلسه ششم:

  آشنایی با قانون دوم ترمودینامیک و مفهوم آنتروپی تم:فجلسه ه

  هاهاي حقیقی، و یخچالینآشنایی با سیکل کارنو، بازده ماش م:جلسه هشت

  ترمامتحان میان م:نه جلسه

  ساختار اتم و ترازهاي انرژيآشنایی با  دهم:جلسه 

   هاي اتمیآشنایی با ذرات و پدیده ازدهم:جلسه ی

  ايهاي هستهآشنایی با خواص هسته و مدل دهم:جلسه دواز

  نرژيا -ارزي جرم آشنایی با مفاهیم پایداري هسته و هم دهم:جلسه سیز

     آشنایی با انواع پرتوها دهم:چهار جلسه

  ايهاي هستهآشنایی با انواع واپاشی پانزدهم: جلسه

   ايجوشی هستههاي شکافت و هماي و پدیدههاي ذرات هستهبا ویژگیآشنایی  دهم:نزجلسه شا

  با اثرات زیستی پرتوها آشنایی دهم:جلسه هف

  

  هویژه به تفکیک اهداف کلی هر جلساهداف 

  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. و تفاوت میان آنها را توضیح داده هاانواع کمیت .1-2

 اوت میان آنها را بیان کند.تفو  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

  

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

  :در پایان جلسه دانشجو بتواند

  ما را تعریف و تفاوت میان آنها را بیان کند.مفهوم فیزیکی دما و گر .2-1

  هاي مختلف دما را توضیح دهد.. مقیاس2-2



  ها و تفاوت میان آنها را توضیح دهد.. انواع دماسنج2-3

  . قوانین مربوط به انرژي گرمایی را شرح دهد.2-4

  

   هاي انتقال گرماآشنایی با روش :سومهدف کلی جلسه 

  :نددر پایان جلسه دانشجو بتوا

  هاي انتقال گرما را نام برده و تفاوت میان آنها را بیان کند.انواع روش. 3-1

  . معادله مربوط به انتقال گرما از طریق تابش را شرح دهد.3-2

  هاي مختلف انتقال گرما در بدن انسان را توضیح دهد.. کاربرد روش3-3

  

  آشنایی با قوانین گازها :چهارمهدف کلی جلسه 

  :سه دانشجو بتوانددر پایان جل

  معادالت گازها را شرح دهد. . 4-1

  . نظریه جنبشی گازها را شرح دهد.4-2

  . گرماي ویژه مولی گازها را توضیح دهد.4-3

  

  آشنایی با ظرفیت گرمایی و گرماي ویژه :پنجمهدف کلی جلسه 

  :در پایان جلسه دانشجو بتواند

  ظرفیت گرمایی را توضیح دهد.مفهوم . 1- 5 

  فهوم انبساط گرمایی را توضیح دهد.. م5-2

  مفهوم گرماي ویژه را توضیح دهد.. 5-3

  . معادله انرژي گرمایی را شرح دهد.5-4

  

   آشنایی با قوانین صفرم و اول ترمودینامیک :ششمهدف کلی جلسه 

  :در پایان جلسه دانشجو بتواند

  قانون صفرم ترمودینامیک را بیان کند.. 6-1

  ینامیک را توضیح دهد.. قانون اول ترمود6-2

  . روابط ریاضی قانون صفرم و اول ترمودینامیک را بیان کند.6-3

  

  ، آنتالپی، و انرژي گیبسآشنایی با قانون دوم ترمودینامیک و مفهوم آنتروپی :هفتمهدف کلی جلسه 

  :در پایان جلسه دانشجو بتواند

  قانون دوم ترمودینامیک را توضیح دهد.. 7-1

  ی قانون دوم ترمادینامیک را بیان کند.. رابطه ریاض7-2

  . مفهوم آنتروپی را تعریف کند و کاربرد آن را توضیح دهد.7-3

  .. نمودار آنتروپی یک گاز کامل را تفسیر کند7-4

  . مفهوم آنتالپی را توضیح دهد.7-5

  . مفهوم انرژي آزاد گیبس را توضیح دهد.7-6

  

  هاهاي حقیقی، و یخچالبازده ماشین آشنایی با سیکل کارنو، :هشتمهدف کلی جلسه 

  :در پایان جلسه دانشجو بتواند

  چرخه کارنو را شرح دهد.. 8-1

  . مفهوم ماشین گرمایی را توضیح دهد.8-2

  . مفهوم یخچال را توضیح دهد.8-3

  

  

  



  ترممیانامتحان  :نهمهدف کلی جلسه 

  :در پایان جلسه دانشجو بتواند

  کسب کند. ترمنمره خوبی از امتحان میان

  

  آشنایی با ساختار اتم و ترازهاي انرژي :دهمهدف کلی جلسه 

  :در پایان جلسه دانشجو بتواند

  ساختار اتم را شرح دهد.. 10-1

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

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

  

  تمیاهاي و پدیدهذرات آشنایی با  :یازدهمهدف کلی جلسه 

  :در پایان جلسه دانشجو بتواند

  انواع ذرات اتمی را نام برده و هر یک توضیح دهد.. 11-1

  اثر فوتوالکتریک را شرح دهد.. 11-2

  ذره را شرح دهد. –نظریه دوگانگی موج . 11-3

  . اصل عدم قطعیت را توضیح دهد.11-4

  

   ايهاي هستهلآشنایی با خواص هسته و مد :دوازدهمهدف کلی جلسه 

  :در پایان جلسه دانشجو بتواند

  مفهوم بار و میدان الکتریکی را بیان کند.. 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

  

  انرژي -ارزي جرم آشنایی با مفاهیم پایداري هسته و هم :سیزدهمهدف کلی جلسه 

  :در پایان جلسه دانشجو بتواند

  ساختار هسته اتمی را شرح دهد.. 13-1

  اي را شرح دهد.هاي مختلف هسته. مدل17-2

  بیان کند. اي راهاي مختلف ذرات هسته. ویژگی17-3

  . تفاوت مفهوم جرم و انرژي در فیزیک کالسیک و فیزیک مدرن را توضیح دهد.17-4

  انرژي را توضیح دهد. –ارزي جرم . هم17-5

  

  آشنایی با انواع پرتوها :چهاردهمهدف کلی جلسه 

  :در پایان جلسه دانشجو بتواند

  بندي آنها را توضیح دهد.انواع پرتوها و تقسیم. 14-1

  تفاوت پرتوهاي یونیزان و غیریونیزان را توضیح دهد.. 14-2

  . طیف پرتوهاي الکترومغناطیسی را شرح دهد.14-3

  

  ايهاي هستهآشنایی با انواع واپاشی :پانزدهمهدف کلی جلسه 

  :در پایان جلسه دانشجو بتواند

  اي را شرح دهد.هاي هستهانواع واپاشی. 15-1

  ن کند.. مفهوم رادیواکتیویته را بیا15-2

  عمر و عمر متوسط را توضیح دهد.مفهوم نیمه. 15-3

  هاي رادیواکتیو و مواد رادیواکتیو را بیان کند.. انواع تعادل15-4

  



  

  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       آیا طرح درس براي اولین بار تدوین شده است؟ بله 

  ايجوشی هستههاي شکافت و همو پدیده ايذرات هسته ايهبا ویژگیآشنایی  :شانزدهمهدف کلی جلسه 

  :در پایان جلسه دانشجو بتواند

  هاي تولیدکننده آن را توضیح دهد.رات آلفا و واکنشهاي ذویژگی. 16-1

  هاي تولیدکننده آن را توضیح دهد.هاي ذرات بتا و واکنش. ویژگی16-2

  هاي تولیدکننده آن را توضیح دهد.هاي ذرات پوزیترون و واکنش. ویژگی16-3

  و تفاوت میان آنها را توضیح دهد. xهاي تولید پرتوهاي گاما و . روش16-4

  هاي تولید نوترون را توضیح دهد.. روش16-5

  

  آشنایی با اثرات زیستی پرتوها :هفدهمهدف کلی جلسه 

  :در پایان جلسه دانشجو بتواند

  اي از اثرات زیستی پرتوها بر بدن انسان را توضیح دهد.مقدمه. 17-1

  بندي میان آنها را شرح دهد.. انواع اثرات زیستی و طبقه17-2

  پرتویی را شرح دهد.هاي . سندروم17-3

  . اثرات مستقیم و غیرمستقیم پرتوها را توضیح دهد. 17-4

  هاي حفاظت پرتویی را به صورت مقدماتی توضیح دهد.. روش17-5

  

   منابع:

 1378اله گلستانیان و دکتر محمود بهار. نشر مبتکران، ). ترجمه دکتر نعمت3جلد هالیدي دیوید. مبانی فیزیک هالیدي ( -1

 شگاهی، قرانسیس سرزفیزیک دان -2

  اصول ترمودینامیک. زیمانسکی -3

  

  روش تدریس:

  سخنرانی، حل مساله، پرسش و پاسخ

  آموزشی: وسایل

  هاي آموزشی، فیلمتخته و ماژیک، ویدیو پروژکتور، رایانه

    سنجش و ارزشیابی

(بر  سهم از نمره کل  روش  آزمون

  حسب درصد)

  ساعت  تاریخ

     جلسه دوم به بعد از   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 حضور در کالس، شرکت در بحث  فعال در کالس روحض

  حل تمرین در کالسگروهی، و 

    هر جلسه  %5

    هر جلسه  5%  هاي شفاهی، آزمونتمرین ارایه  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 بحث حضور به موقع در کالس،



 1فیزیک اختصاصی  بندي درسجدول زمان

  10- 08 چهارشنبه :روز و ساعت جلسه

  

 مدرس موضوع هر جلسه تاریخ جلسه

 پوردکتر نیما رستم گیريهاي فیزیکی و یکاهاي اندازهآشنایی با کمیت 27/06/1398 1

 پوردکتر نیما رستم گیري آنهاهاي اندازهشآشنایی با مفاهیم دما، گرما و رو 03/07/1398 2

 پوردکتر نیما رستم هاي انتقال گرماآشنایی با روش 10/07/1398 3

 پوردکتر نیما رستم آشنایی با قوانین گازها 17/07/1398 4

 پوردکتر نیما رستم آشنایی با ظرفیت گرمایی و گرماي ویژه 24/07/1398 5

 پوردکتر نیما رستم انین صفرم و اول ترمودینامیک آشنایی با قو 01/08/1398 6

 پوردکتر نیما رستم آشنایی با قانون دوم ترمودینامیک و مفهوم آنتروپی 08/08/1398 7

 پوردکتر نیما رستم هاهاي حقیقی، و یخچالآشنایی با سیکل کارنو، بازده ماشین 15/08/1398 8

 پورا رستمدکتر نیم ترمامتحان میان 22/08/1398 9

 پوردکتر نیما رستم آشنایی با ساختار اتم و ترازهاي انرژي  29/08/1398 10

 پوردکتر نیما رستم هاي اتمیآشنایی با ذرات و پدیده 06/09/1398 11

 پوردکتر نیما رستم ايهاي هستهآشنایی با خواص هسته و مدل 13/09/1398 12

 پوردکتر نیما رستم انرژي -ارزي جرم داري هسته و همآشنایی با مفاهیم پای 20/09/1398 13

 پوردکتر نیما رستم آشنایی با انواع پرتوها    27/09/1398 14

 پوردکتر نیما رستم ايهاي هستهآشنایی با انواع واپاشی 04/10/1398 15

-هاي شکافت و هماي و پدیدههاي ذرات هستهآشنایی با ویژگی 11/10/1398 16

 ايهستهجوشی 

 پوردکتر نیما رستم

 پوردکتر نیما رستم آشنایی با اثرات زیستی پرتوها 18/10/1398 17

  


