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  بسمه تعالی
  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

  داروسازيدانشکده 
    Lessen Plan قالب نگارش طرح درس

   
                                                    )2ترم ( دکتري حرفه اي داروسازيدانشجویان : مخاطبان                         در داروسازيفیزیک  :عنوان درس   

                                      ندارد:  درس  پیش نیاز       نظري 2واحد؛  2 : و نوع واحدتعداد   
                                                      14 -16 نبهیکش  :ساعت مشاوره                            98- 99 اولنیمسال :  زمان ارائه درس  
  گرددکتر کریم خوش  :مدرس   

  
  
  

  :هدف کلی درس
  کاربرد علمی فیزیک در داروسازي و نحوه کار دستگاههاي مختلف پرتوساز و ارتباط آن با علوم داروئی دانشجویان با  ییآشنا 

  

  )جهت هرجلسه یک هدف(: اهداف کلی جلسات 
  پدیده کامپتون، و مدل هاي اتمی آشنایی دانشجویان با فیزیک نوین، خاصیت ذره اي نور، تابش پالنک، پدیده فوتوالکتریک، - 1
  واحدهاي مورد نیاز در فیزیک تشعشع و رادیولوژي، انواع پرتوهاي یونیزان و مقایسه آنها با یکدیگرآشنایی دانشجویان با  - 2
  آشنایی دانشجویان با پرتوي ایکس و نحوه تولید آن، طیف اشعه ایکس، جذب اشعه ایکس، ضریب تضعیف خطی و غیره - 3
  آشنایی دانشجویان با پرتوزایی یا رادیواکتیویته، ثابت واپاشی، نیمه عمر فیزیکی، بیولوژیکی و موثر، اکتیویته، عمر متوسط و غیره -4
، آشنایی دانشجویان با انواع پرتوهاي حاصل از مواد رادیواکتیو، واپاشی هاي هسته اي شامل تبدیالت آلفا، بتا، پوزیترون، الکترون داخلی -5
  ، شکافت و همجوشی هسته اي، رادیوایزوتوپ ها و رادیوداروها، کاربرد رادیوداروها در تشخیص و درمان در علوم پزشکیگاما

انواع تغییرات بیولوژیکی ، تأثیرات تشعشع بر روي سلول و بافت، )رادیوبیولوژي( بیولوژیکی پرتوهاي یونساز آسیبآشنایی دانشجویان با  - 6
  عه با سلولبعد از برخورد و جذب اش

  ، معرفی سازمانهاي مرتبط، مفهوم خطر در برابر منفعت در روش هاي پزشکیحفاظت در برابر پرتوهاي یونسازآشنایی دانشجویان با  -7
  آشنایی دانشجویان با کمیت ها و واحدها در حفاظت در برابر اشعه یونساز، اصول اساسی حفاظت در برابر اشعه، اشعه ایکس و بارداري - 8
  رادیوگرافی و سی تی اسکن کلیات اصول فیزیکی روشهاي تصویربرداري پزشکیآشنایی دانشجویان با  - 9
 MRIو ) PETو  SPECTدستگاه هاي (در پزشکی هسته اي  کلیات اصول فیزیکی روشهاي تصویربرداري پزشکیآشنایی دانشجویان با  -10
  در پزشکی و داروسازي آشنایی دانشجویان با امواج فراصوت و استفاده از آنها - 11
  .EEG ،ECG ،EMGآشنایی دانشجویان با امواج و یا سیگنال هاي حیاتی شامل  - 12
  آشنایی دانشجویان با نظریه الکترومغناطیسی، طیف امواج الکترومغناطیسی، و کاربردهاي آن در زندگی بشر - 13
  ، و غیرهپالریزاسیون نورت نور، تجزیه، انعکاس، آشنایی دانشجویان با ماهیت نور و پدیده هاي مرتبط با نور؛ شکس - 14
  ، و پدیده ها و قوانین مرتبط مانند تداخل و پراش نورنورشناسی موجیآشنایی دانشجویان با  - 15
  آشنایی دانشجویان با لیزر، نحوه تولید، و کاربرد آن در علوم پزشکی - 16
چسبندگی، ویسکوزیته، جریان شاره، قوانین برنولی و توریچلی، عدد رینولدز، آشنایی دانشجویان با مایعات، کشش سطحی، اثر نیروهاي  - 17

  معادله پووآزي
  

  هرجلسه  کلیاهداف ویژه رفتاري به تفکیک اهداف    
  جلسه اول

  فیزیک نوین، خاصیت ذره اي نور، تابش پالنک، پدیده فوتوالکتریک، پدیده کامپتون، و مدل هاي اتمیآشنایی با :  هدف کلی
: اهداف ویژه  

  درپایان دانشجو قادر باشد
  

   .را بشناسد موارد و مباحث کلی فیزیک جدید -1-1
   .توضیح دهدبا آزمایشات مربوطه را  خاصیت موجی و ذره اي نور  - 1-2
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   .و پیامدهاي آن آشنا شود ننسبیت خاص انیشتی با  -1-3
  .توضیح دهدرا نطریه پالنک و پدیده هاي فوتوالکتریک و کامپتون  -1-4
  .مدل هاي اتمی را فهرست کرده و هر یک را توضیح دهد -1-5

  جلسه دوم
  

  واحدهاي مورد نیاز در فیزیک تشعشع و رادیولوژي، انواع پرتوهاي یونیزان و مقایسه آنها با یکدیگرآشنایی با :  هدف کلی
  :  اهداف ویژه

  درپایان دانشجو قادر باشد
  .بشناسد انواع پرتوهاي یونیزان را  - 1- 2
   .بتواند تابش هاي مختلف یونیزان را با یکدیگر بر پایه خصوصیات آنها مقایسه کند -2- 2
  .بخش هاي مختلف طیف امواج الکترومغناطیسی را بشناسد و کاربري هر بخش را با ذکر مثال توضیح دهد -3- 2
   .کمیت هاي مرتبط با تابش را بشناسد و واحدهاي تابش را بیان کند -4- 2

  لسه سومج
  پرتوي ایکس و نحوه تولید آن، طیف اشعه ایکس، جذب اشعه ایکس، ضریب تضعیف خطی و غیرهآشنایی با : هدف کلی
  :اهداف ویژه

  درپایان دانشجو قادر باشد 
   .پرتوي ایکس را بشناسد و نحوه تولید آن را در المپ مولد اشعه ایکس توضیح دهد -3-1
   .عوامل موثر بر آن را توضیح دهدو  را بشناسد اشعه ایکسطیف تولیدي خصوصیات کلی  -3-2
  . نحوه تضعیف و جذب پرتوي ایکس را درك کرده و توضیح دهد -3-3
  .با ضرایب تضعیف خطی، جرمی و غیره آشنا شده و هر یک را توضیح دهد -3-4

  جلسه چهارم
  عمر فیزیکی، بیولوژیکی و موثر، اکتیویته، عمر متوسط و غیرهپرتوزایی یا رادیواکتیویته، ثابت واپاشی، نیمه آشنایی با : هدف کلی
  :اهداف ویژه

  درپایان دانشجو قادر باشد 
   .پرتوزایی یا رادیواکتیویته را تعریف کند و واحد آن را بیان کند -4-1
  .را فراگیرد و توضیح دهد متوسط و غیرهبیولوژیکی و موثر، اکتیویته، عمر  پارامترهاي مرتبط با پرتوزایی مانند نیمه عمر فیزیکی، -4-2
   .نحوه محاسبه فعالیت ویژه یک نمونه مجهول را فرا گرفته و انجام دهد -4-3
  .با مسایل حفاظتی مواد رادیواکتیو آشنا شود - 4-4

  پنجمجلسه 
آلفا، بتا، پوزیترون، الکترون انواع پرتوهاي حاصل از مواد رادیواکتیو، واپاشی هاي هسته اي شامل تبدیالت آشنایی با : هدف کلی

داخلی، گاما، شکافت و همجوشی هسته اي، رادیوایزوتوپ ها و رادیوداروها، کاربرد رادیوداروها در تشخیص و درمان در علوم 
  پزشکی

  :اهداف ویژه
  درپایان دانشجو قادر باشد 

   .پایداري هسته ها و علل ناپایداري آنها و انرژي بستگی هسته را بشناسد -5-1
   .را بشناسدتوپ، ایزوتون، ایزوبار، ایزومر مفاهیمی مانند ایزوتوپ، رادیوایزو -5-2
و کاربرد مهم تابش هاي  و غیره  تبدیالت مختلف هسته اي نظیر گسیل آلفا، بتا، پوزیترون، گاما، گیراندازي الکترون مداري، تبدیل داخلی، شکافت -5-3

   .هسته اي را شرح دهد
  .لید رادیوداروها را بشناسد و بتواند با یکدیگر مقایسه کندنحوه کلی تو -5-4
  .ضیح دهدرادیوایزوتوپ هاي پرکاربرد در علوم پزشکی مانند تکنسیوم، ید و دیگر منابع گسلینده گاما و پوزیترون آشنا شود و موارد کاربردي را تو -5-5

  ششمجلسه 
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انواع تغییرات ، تأثیرات تشعشع بر روي سلول و بافت، )رادیوبیولوژي( بیولوژیکی پرتوهاي یونساز آسیبآشنایی با : هدف کلی
  بیولوژیکی بعد از برخورد و جذب اشعه با سلول

  :اهداف ویژه
  درپایان دانشجو قادر باشد 

   .رادیوبیولوژي را تعریف کند -6-1
   .شرح دهدرا  نحوه ایجاد آسیب بیولوژیکی پرتوهاي یونساز -6-2
  . توضیح دهد را DNAمانند شکست هاي دو رشته اي  بر روي سلول و بافت تأثیرات تشعشع -6-3
  . ا بشناسد و توضیح دهدر انواع تغییرات بیولوژیکی بعد از برخورد و جذب اشعه با سلول -6-4
  .لزوم جلوگیري از ایجاد مواجهه با اشعه یونیزان جهت جلوگیري یا کاهش آسیب هاي پرتویی را درك کند -6-5

  هفتمجلسه 
  ، معرفی سازمانهاي مرتبط، مفهوم خطر در برابر منفعت در روش هاي پزشکیحفاظت در برابر پرتوهاي یونسازآشنایی با : هدف کلی
  :اهداف ویژه

  درپایان دانشجو قادر باشد 
   .را شرح دهدحفاظت در برابر اشعه مفاهیم  -7-1
   .بشناسددر سطح ملی و بین المللی را سازمان هاي متولی امور حفاظت در برابر اشعه  -7-2
   .توضیح دهددرك کرده و را  روش هاي پزشکیکاربري ها و مفهوم خطر در برابر منفعت در  -7-3
   .بیان و تفسیر نماید) در تابش گیري هاي خارجی و داخلی(اصول اصلی حفاظت در برابر تابش یونیزان  -7-4

  هشتمجلسه 
واحدها در حفاظت در برابر اشعه یونساز، اصول اساسی حفاظت در برابر اشعه، اشعه ایکس و کمیت ها و آشنایی با : هدف کلی
  بارداري

  :اهداف ویژه
  درپایان دانشجو قادر باشد 

  .و هر یک را تعریف کند را بشناسد حفاظت در برابر اشعه یونساز کمیت ها و واحدهاي مربوط به -1- 8
  . را توضیح دهد اصول اساسی حفاظت در برابر اشعه -2- 8
   .را شرح دهد جهت جلوگیري از تابش گیري جنین و رویانعملکرد و نحوه  اشعه ایکس و بارداري در خصوص - 3- 8

  نهمجلسه 
  رادیوگرافی و سی تی اسکن کلیات اصول فیزیکی روشهاي تصویربرداري پزشکیآشنایی با : هدف کلی
  :اهداف ویژه

  درپایان دانشجو قادر باشد 
   .را بشناسد و توضیح دهدرادیوگرافی به روش  تصویربرداري پزشکی عملکرد درنحوه  - 1- 9
  .را بیان کند نحوه تشکیل تصویر در رادیوگرافی -2- 9
  .توضیح دهد بطور اجمالیرا  ساختمان کلی دستگاه رادیوگرافی -3- 9
  .اصول فیزیکی روش تصویر برداري به روش سی تی اسکن را تشریح کند -4- 9
  .تشکیل تصویر در سی تی اسکن و خصوصیات دستگاه را بصورت اجمالی توضیح دهدنحوه  -5- 9

  دهمجلسه 
 MRIو ) PETو  SPECTهاي  دستگاه( در پزشکی هسته اي کلیات اصول فیزیکی روشهاي تصویربرداري پزشکیآشنایی با : هدف کلی

  :اهداف ویژه
  درپایان دانشجو قادر باشد 

   .آشنا شود در پزشکی هسته اي روشهاي تصویربرداريکلیات اصول فیزیکی با  - 10-1
  .یسه کندبا روش تصویربرداري فیزیولوژیک در پزشکی هسته اي آشنا شده  و آن را با روش هاي تصویربرداري بر پایه آناتومیک مانند رادیوگرافی مقا -10-2
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  .بطور اجمالی توضیح دهدروش مورد استفاده در دستگاه اسپکت و نحوه عملکرد آن را بشناسد و  -10-3
  .روش مورد استفاده در دستگاه پت و نحوه عملکرد آن را بشناسد و بطور اجمالی توضیح دهد -10-4
  .و نحوه عملکرد آن را بشناسد و بطور اجمالی توضیح دهد MRIروش مورد استفاده در دستگاه  -10-5
  .و مزایاي آن نسبت به روش هاي تهاجمی دیگر آگاهی یابد MRIمانند  از روش هاي تصویربرداري بر پایه پرتوهاي غیر یونیزان -10-6

  یازدهمجلسه 
  امواج فراصوت و استفاده از آنها در پزشکی و داروسازيآشنایی با : هدف کلی
  :اهداف ویژه

  درپایان دانشجو قادر باشد 
   .بشناسد و نحوه تولید آن را بیان کند را فراصوت امواج  - 1- 11
   .مبدل براي تولید امواج فراصوت در کاربري هاي پزشکی را بشناسد و خصوصیات پرتوي تولیدي را بیان کندانواع  -2- 11
  .نحوه تشکیل تصویر با استفاده از امواج فراصوت را بطور کلی شرح دهد  - 3- 11
   .را توضیح دهدبا مدها و روش هاي مختلف عملکردي جهت تشخیص یا تصویربرداري پزشکی آشنا شده و نحوه عملکرد در هر یک  -4- 11
  .چند نمونه از کاربردهاي امواج فراصوت در داروسازي را تشریح کند - 5- 11

  دوازدهمجلسه 
  .EEG ،ECG ،EMG امواج و یا سیگنال هاي حیاتی شاملآشنایی با : هدف کلی
  :اهداف ویژه

  درپایان دانشجو قادر باشد 
   .با سیگنال هاي حیاتی آشنا شود -12-1
  .کندرا بطور اجمالی تشریح  نحوه کلی دریافت اطالعات از بافت ها و یا ارگان هاي بدن -12-2
   .و خصوصیات سیگنال بدست آمده را بطور اجمالی شرح دهد) ECG(نحوه ثبت سیگنال حیاتی از قلب  - 12-3
   ..و خصوصیات سیگنال بدست آمده را بطور اجمالی شرح دهد) EEG(نحوه ثبت سیگنال حیاتی ازمغز  - 12-4
   .و خصوصیات سیگنال بدست آمده را بطور اجمالی شرح دهد) EMG(نحوه ثبت سیگنال حیاتی از بافت ماهیچه اي  -12-5

  سیزدهمجلسه 
  امواج الکترومغناطیسی، و کاربردهاي آن در زندگی بشرنظریه الکترومغناطیسی، طیف آشنایی با : هدف کلی
  :اهداف ویژه

  درپایان دانشجو قادر باشد 
  .نطریه الکترومغناطیسی را شرح دهد - 13-1
  .را با توجه به جنبه هاي فیزیکی آن بشناسد و تشریح کند امواج الکترومغناطیسی طیف - 13-2
  .بیان کند ویژگی هاي مشترك امواج الکترومغناطیسی را -13-3
  .با معادالت اساسی ماکسول و افراد تاثیر گذار در زمینه علم الکترومغناطیس بطور اجمالی آشنا شود-13-4
  .مهمترین کاربردهاي امواج الکترومغناطیسی در بازه هاي طول موجی متفاوت را با ذکر مثال تشریح کند -13-5

  مدهجلسه چهار
  ، و غیرهپالریزاسیون نورماهیت نور و پدیده هاي مرتبط با نور؛ شکست نور، تجزیه، انعکاس، آشنایی با : هدف کلی
  :اهداف ویژه

  درپایان دانشجو قادر باشد 
   .با ماهیت نور آشنا شود -14-1
  .ذره اي نور را با آزمایش هاي مربوطه درك نموده و توضیح دهد-خاصیت دوگانگی موجی  - 14-2
  .با روابط مربوطه درك کرده و توضیح دهد ، و غیرهپالریزاسیون نورشکست نور، تجزیه، انعکاس،  نظیر مختلف مرتبط با نورپدیده هاي  -14-3
  .ز پدیده هاي مرتبط با نور ارایه دهدامثالی در هر یک  -14-4

  پانزدهمجلسه 
  پراش نور، و پدیده ها و قوانین مرتبط مانند تداخل و نورشناسی موجیآشنایی با : هدف کلی
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  :اهداف ویژه
  درپایان دانشجو قادر باشد 

   .تعریف کند را نورشناسی موجی - 1- 15
  .مربوز به تداخل دو موج را درك کندمفاهیم اساسی  -2- 15
   .را توضیح دهدروابط و قوانین مربوط به تداخل نور  -3- 15
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  : مقررات درس و انتظارات از دانشجو    

درسی به  رودکه با توجه به اهمیت درس و تنوع منابع و توجه به محدودیت زمانی جهت هر چه بهتر برگزار شدن این واحد از دانشجویان محترم انتظار می  
   .نکات زیر توجه فرمایید

  حضور منظم و دقیق در کالس   – 1
  شرکت در فعالیتهاي داخل کالسی و بحث گروهی  – 2
  رجوع به منابع معرفی شده  – 3
  مطرح کردن سواالت جلسه قبل در ابتداي جلسه بعدي   – 4
  .جلسه بعديواگذار شده بر عهده دانشجویان و تحویل در حل تمارین، و تکالیف  -5
  
  

  :جدول زمانبندي برنامه                                                                          
      
   14 -16  شنبه  :بخش نظري: ساعت جلسه روز و    
  دکتر کریم خوش گرد: مدرس تمام جلسات     

  
  جلسه
 

 وسیله کمک آموزشی روش تدریس موضوع هر جلسه

1 
مقدمه، فیزیک نوین، خاصیت ذره اي نور، تابش پالنک، 

  پدیده فوتوالکتریک، پدیده کامپتون، و مدل هاي اتمی

، بحث گروهینمایش اسالید، سخنرانی ، 

  پرسش و پاسخ، حل مسأله

 ، رایانه، ویدئو پروژکتوروایت برد

2 
و  واحدها، انواع پرتوهاي یونیزان و مقایسه آنها با یکدیگر

  در فیزیک تشعشع و رادیولوژي کمیت ها

، بحث گروهینمایش اسالید، سخنرانی ، 

 پرسش و پاسخ، حل مسأله

 ، رایانه، ویدئو پروژکتوروایت برد

3 
پرتوي ایکس و نحوه تولید آن، طیف اشعه ایکس، جذب 

  اشعه ایکس

، بحث گروهینمایش اسالید، سخنرانی ، 

 پرسش و پاسخ، حل مسأله

 ویدئو پروژکتور، رایانه، وایت برد

4 
پرتوزایی یا رادیواکتیویته، ثابت واپاشی، نیمه عمر هاي 

  فیزیکی، بیولوژیکی و موثر و ارتباط بین آنها

، بحث گروهینمایش اسالید، سخنرانی ، 

 پرسش و پاسخ، حل مسأله

 ، رایانه، ویدئو پروژکتوروایت برد

5 

واپاشی انواع پرتوهاي حاصل از مواد رادیواکتیو، انواع 

هاي هسته اي، انواع رادیوایزوتوپ ها، رادیوداروها و 

  کاربرد آنها در تشخیص و درمان در علوم پزشکی

، بحث گروهینمایش اسالید، سخنرانی ، 

 پرسش و پاسخ، حل مسأله

 ، رایانه، ویدئو پروژکتوروایت برد

6 
، )رادیوبیولوژي( بیولوژیکی پرتوهاي یونساز آسیب هاي

  بافت هاي زنده بر روي تأثیرات تشعشع

، بحث گروهینمایش اسالید، سخنرانی ، 

 پرسش و پاسخ، حل مسأله

 ، رایانه، ویدئو پروژکتوروایت برد

7 
، معرفی سازمانهاي حفاظت در برابر پرتوهاي یونساز

  مرتبط، مفهوم خطر در برابر منفعت

، بحث گروهینمایش اسالید، سخنرانی ، 

 پرسش و پاسخ، حل مسأله

 ، رایانه، ویدئو پروژکتوربردوایت 
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8 
کمیت ها و واحدها در حفاظت در برابر اشعه یونساز، اصول 

  اساسی حفاظت در برابر اشعه

، بحث گروهینمایش اسالید، سخنرانی ، 

 پرسش و پاسخ، حل مسأله

 ، رایانه، ویدئو پروژکتوروایت برد

9 
 کلیات اصول فیزیکی روشهاي تصویربرداري پزشکی 

  رادیوگرافی و سی تی اسکن

، بحث گروهینمایش اسالید، سخنرانی ، 

 پرسش و پاسخ، حل مسأله

 ، رایانه، ویدئو پروژکتوروایت برد

10 

در  کلیات اصول فیزیکی روشهاي تصویربرداري پزشکی

و  )،PETو  SPECTدستگاه هاي (پزشکی هسته اي 

MRI   

، بحث گروهینمایش اسالید، سخنرانی ، 

 حل مسألهنمایش فیلم، پرسش و پاسخ، 

 ، رایانه، ویدئو پروژکتوروایت برد

11 
و استفاده از آنها در پزشکی و ) اولتراسوند(امواج فراصوت 

  داروسازي

، بحث گروهینمایش اسالید، سخنرانی ، 

 حل مسألهنمایش فیلم، پرسش و پاسخ، 

 ، رایانه، ویدئو پروژکتوروایت برد

12 
، EEG ،ECGامواج و یا سیگنال هاي حیاتی شامل 

EMG  

، بحث گروهینمایش اسالید، سخنرانی ، 

 پرسش و پاسخ، حل مسأله

 ، رایانه، ویدئو پروژکتوروایت برد

13 
نظریه الکترومغناطیسی، طیف امواج الکترومغناطیسی و 

  کاربردهاي آن در زندگی بشر

، بحث گروهینمایش اسالید، سخنرانی ، 

 حل مسألهنمایش فیلم، پرسش و پاسخ، 

 ، رایانه، ویدئو پروژکتوروایت برد

  ماهیت نور و پدیده هاي مرتبط با آن 14
، بحث گروهینمایش اسالید، سخنرانی ، 

 پرسش و پاسخ، حل مسأله

 ، رایانه، ویدئو پروژکتوروایت برد

 و پدیده ها و قوانین مرتبط نورشناسی موجی 15
، بحث گروهینمایش اسالید، سخنرانی ، 

 پرسش و پاسخ، حل مسأله

 ، رایانه، ویدئو پروژکتوروایت برد

  لیزر، نحوه تولید و کاربرد آن در علوم پزشکی 16
، بحث گروهینمایش اسالید، سخنرانی ، 

پرسش و پاسخ، حل مسأله، نمایش فیلم، 

 ارایه سمینار کالسی

 ، رایانه، ویدئو پروژکتوروایت برد

مباحث مایعات، بررسی ویژگیهاي شاره، جریان شاره،  17
  عدد رینولدز، معادله پووآزي  قوانین برنولی و توریچلی،

، بحث گروهینمایش اسالید، سخنرانی ، 

پرسش و پاسخ، حل مسأله، ارایه سمینار 

 کالسی

 ، رایانه، ویدئو پروژکتوروایت برد

  
 


