
 

 روزانه سفرم طرح در

 امواج الکترومغناطیس :موضوع درس 3 :ترم پزشکی  :رشته تحصیلی  2 :تعداد واحد فیزیک پزشکی  عنوان درس: 1 :جلسه شماره

 دکتر علی ابراهیمی نیا تدوین کننده: فیزیک پزشکی گروه آموزشی: آشنایی با کاربرد امواج الکترومغناطیس اهداف کلی:

  فعالیت های حین تدریس ز تدریسفعالیت های قبل ا
فعالیت های بعد از 

 تدریس

 (ف جزئیاهدارئوس مطالب )
 هدف های رفتاری:

 فراگیر پس از پایان درس قادر خواهد بود
 نحوه ارائه درس طبقه حیطه

 استاد

 دانشجو

 -رسانه -روش ها

 وسیله

 زمان

 «دقیقه»

 شیوه ارزشیابی و

 فعالیت های تکمیلی

اربرد علم تعریف و ک، مقدمه

 فیزیک پزشکی

 

علم فیزیک پزشکی در تشخیص کاربرد 

 .و درمان بیماریها را توضیح دهد
 دانش یشناخت

ذکر نام خداوند،  -1

احوالپرسی  و بررسی  وضعیت 

 -2عاطفی و روانی کالس 

ایجاد انگیزه جهت یادگیری 

  -4ارائه درس  -3مطالب 

مطرح کردن پرسش های 

مرتبط با مطالب در حین 

جمع بندی پایانی   -5ریس تد

تعیین فعالیت های تکمیلی  -6

حضور و غیاب  -7دانشجویان 

 و خداحافظی

استاد  و 

مشارکت 

 دانشجویان

سخنرانی، نمایش  -

اسالید، فیلم و 

کلیپ، پرسش و 

 پاسخ

استفاده از  -

کامپیوتر و 

 پروژکتور

ماژیک و وایت  -

 برد

22 
ارزشیابی با طرح  -

سواالت امتحانات 

پایه در حین  علوم

 سیتدر

 کوئیز -

 آزمون میان ترم -

 آزمون پایان ترم -

 نور امواج،  خواص و تیاهم

 قرمز، مادون اشعه، یمرئ

، ایکس و بنفش ماوراء اشعه

 گاما

امواج الکترومغناطیس  خواص و تیاهم

 کند بیانرا 
 42 ادراک یشناخت

امواج  یپزشک مصارف

 الکترومغناطیس

ترومغناطیس در الک کاربرد امواج 

 پزشکی را تشریح کند
 42 کاربرد یشناخت

کتاب فیزیک پزشکی برای دانشجویان پزشکی و دندانپزشکی، تالیف دکتر  منابع :

 عقابیان و همکاران، آخرین چاپ
 دقیقه 111 مدت جلسه: کالس درس عرصه آموزش: 1/7/99 تاریخ تنظیم:

                                                                      «دریافت، واکنش، ارزشگذاری، سازماندهی ارزش ها، درونی شدن ارزش ها»حیطه عاطفی )نگرشی و...(  -2                                 «زیه و تحلیل، ترکیب، ارزشیابیدانش، ادراک، کاربرد، تج» حیطه شناختی -1

 «، هماهنگی حرکات، عادی شدنتمستقل، دقت و سرع تقلید، اجرای» حیطه روان حرکتی  -3
 
 
 
 
 
 
 



 

 امواج فراصوتی موضوع درس: 3 ترم: پزشکی  رشته تحصیلی:  2 تعداد واحد: فیزیک پزشکی  عنوان درس: 2 جلسه شماره:

 دکتر علی ابراهیمی نیا ده:تدوین کنن فیزیک پزشکی گروه آموزشی: آن بافتبا  تولید امواج فراصوتی و برهمکنش آشنایی با   اهداف کلی:

  فعالیت های حین تدریس فعالیت های قبل از تدریس
فعالیت های بعد از 

 تدریس

 (اهداف جزئیرئوس مطالب )
 هدف های رفتاری:

 فراگیر پس از پایان درس قادر خواهد بود
 نحوه ارائه درس طبقه حیطه

 استاد

 دانشجو

 -رسانه -روش ها

 وسیله

 زمان

 «دقیقه»

شیابی و شیوه ارز

 فعالیت های تکمیلی

 یراصوتف امواج دیتول

  
 یراصوتف امواج دیتولنحوه 

 را توضیح دهد 
 ادراک یشناخت

ذکر نام خداوند،  -1

احوالپرسی  و بررسی  وضعیت 

 -2عاطفی و روانی کالس 

ایجاد انگیزه جهت یادگیری 

مرور مطالب جلسه  -3مطالب 

مطرح   -4ارائه درس  قبل و 

ی مرتبط با کردن پرسش ها

  -5مطالب در حین تدریس 

تعیین  -6جمع بندی پایانی 

فعالیت های تکمیلی 

حضور و غیاب  -7دانشجویان 

 و خداحافظی

استاد  و 

مشارکت 

 دانشجویان

سخنرانی، نمایش  -

اسالید، فیلم و 

کلیپ، پرسش و 

 پاسخ

استفاده از  -

کامپیوتر و 

 پروژکتور

ماژیک و وایت  -

 برد

15 

ا طرح ارزشیابی ب -

سواالت امتحانات 

علوم پایه در حین 

 تدریس

 کوئیز -

 آزمون میان ترم -

 آزمون پایان ترم -

 55 ادراک یشناخت کندرا بیان  یراصوتف امواج خواص یراصوتف امواج خواص

برهمکنش امواج فراصوتی 

 با بافت

 را برهمکنش امواج فراصوتی انواع 

 مقایسه کند
 یشناخت

تجزیه 

و 

 تحلیل

32 

کتاب فیزیک پزشکی برای دانشجویان پزشکی و دندانپزشکی، تالیف دکتر  منابع :

 عقابیان و همکاران، آخرین چاپ
 دقیقه 111 مدت جلسه: کالس درس عرصه آموزش: 1/7/99 تاریخ تنظیم:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 3 جلسه شماره:

 
 امواج فراصوتی موضوع درس: 3 م:تر پزشکی  رشته تحصیلی:  2 تعداد واحد: فیزیک پزشکی  عنوان درس:

 دکتر علی ابراهیمی نیا تدوین کننده: فیزیک پزشکی گروه آموزشی: آشنایی با تجهیزات تصویر برداری فراصوتی اهداف کلی:

  فعالیت های حین تدریس فعالیت های قبل از تدریس
فعالیت های بعد از 

 تدریس

 (اهداف جزئیرئوس مطالب )
 هدف های رفتاری:

 گیر پس از پایان درس قادر خواهد بودفرا
 نحوه ارائه درس طبقه حیطه

 استاد

 دانشجو

 -رسانه -روش ها

 وسیله

 زمان

 «دقیقه»

شیوه ارزشیابی و 

 فعالیت های تکمیلی

 در یراصوتف امواج کاربرد

 یپزشک
 

 یپزشک در یراصوتف امواج کاربرد

 را توضیح دهد 
ذکر نام خداوند،  -1 کاربرد یشناخت

رسی  و بررسی  وضعیت احوالپ

 -2عاطفی و روانی کالس 

ایجاد انگیزه جهت یادگیری 

مرور مطالب جلسه  -3مطالب 

مطرح   -4ارائه درس  قبل و 

کردن پرسش های مرتبط با 

  -5مطالب در حین تدریس 

تعیین  -6جمع بندی پایانی 

فعالیت های تکمیلی 

حضور و غیاب  -7دانشجویان 

 و خداحافظی

استاد  و 

کت مشار

 دانشجویان

سخنرانی، نمایش  -

اسالید، فیلم و 

کلیپ، پرسش و 

 پاسخ

استفاده از  -

کامپیوتر و 

 پروژکتور

ماژیک و وایت  -

 برد

22 

ارزشیابی با طرح  -

سواالت امتحانات 

علوم پایه در حین 

 تدریس

 کوئیز -

 آزمون میان ترم -

 آزمون پایان ترم -

تصویر   جیرا زاتیتجه

 یپزشک در یراصوتفبرداری 

 تصویر برداری جیرا زاتیتجهانواع 

 را نام ببرد یپزشک در یراصوتف
 32 دانش یشناخت

 22 ادراک یشناخت شرح دهدمبانی تصویر برداری داپلر را  سونوگرافی داپلر

 انواع حالت های سونوگرافی
را با هم  انواع حالت های سونوگرافی

 مقایسه کند
 یشناخت

تجزیه 

و 

 تحلیل

32 

کتاب فیزیک پزشکی برای دانشجویان پزشکی و دندانپزشکی، تالیف دکتر  منابع :

 عقابیان و همکاران، آخرین چاپ
 دقیقه 111 مدت جلسه: کالس درس عرصه آموزش: 1/7/99 تاریخ تنظیم:

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 4 جلسه شماره:

 
 امواج فراصوتی موضوع درس: 3 ترم: پزشکی  رشته تحصیلی:  2 تعداد واحد: فیزیک پزشکی  عنوان درس:

 دکتر علی ابراهیمی نیا تدوین کننده: فیزیک پزشکی گروه آموزشی: و اثرات بیولوژیک کیفیت تصویر سونوگرافی پارامترهای  آشنایی با اهداف کلی:

  فعالیت های حین تدریس فعالیت های قبل از تدریس
فعالیت های بعد از 

 تدریس

 (اهداف جزئیرئوس مطالب )
 هدف های رفتاری:

 فراگیر پس از پایان درس قادر خواهد بود
 نحوه ارائه درس طبقه حیطه

 استاد

 دانشجو

 -رسانه -روش ها

 وسیله

 زمان

 «دقیقه»

شیوه ارزشیابی و 

 فعالیت های تکمیلی

پارامترهای کیفیت تصویر 

 سونوگرافی
 

پارامترهای موثر بر کیفیت تصویر 

 را توضیح دهد سونوگرافی
 ادراک یشناخت

ذکر نام خداوند،  -1

احوالپرسی  و بررسی  وضعیت 

 -2عاطفی و روانی کالس 

ایجاد انگیزه جهت یادگیری 

مرور مطالب جلسه  -3مطالب 

مطرح   -4ارائه درس  قبل و 

کردن پرسش های مرتبط با 

  -5مطالب در حین تدریس 

تعیین  -6جمع بندی پایانی 

فعالیت های تکمیلی 

و غیاب  حضور -7دانشجویان 

 و خداحافظی

استاد  و 

مشارکت 

 دانشجویان

سخنرانی، نمایش  -

اسالید، فیلم و 

کلیپ، پرسش و 

 پاسخ

استفاده از  -

کامپیوتر و 

 پروژکتور

ماژیک و وایت  -

 برد

62 

ارزشیابی با طرح  -

سواالت امتحانات 

علوم پایه در حین 

 تدریس

 کوئیز -

 آزمون میان ترم -

 آزمون پایان ترم -

شیمیایی و  اثرات

 یصوتراف امواج یکیولوژیب
 

 امواج یکیولوژیبشیمیایی و  اثرات

 دهد شرحرا  یصوتراف
 

 42 ادراک یشناخت

کتاب فیزیک پزشکی برای دانشجویان پزشکی و دندانپزشکی، تالیف دکتر  منابع :

 عقابیان و همکاران، آخرین چاپ
 دقیقه 111 سه:مدت جل کالس درس عرصه آموزش: 1/7/99 تاریخ تنظیم:

 
 
 
 
 
 



 
 
 

 جریان پرفرکانس موضوع درس: 3 ترم: پزشکی  رشته تحصیلی:  2 تعداد واحد: فیزیک پزشکی  عنوان درس: 5 جلسه شماره:

 دکتر علی ابراهیمی نیا تدوین کننده: فیزیک پزشکی گروه آموزشی: تولید و کاربرد  جریان پرفرکانسآشنایی با   اهداف کلی:

  فعالیت های حین تدریس بل از تدریسفعالیت های ق
فعالیت های بعد از 

 تدریس

 (اهداف جزئیرئوس مطالب )
 هدف های رفتاری:

 فراگیر پس از پایان درس قادر خواهد بود
 نحوه ارائه درس طبقه حیطه

 استاد

 دانشجو

 -رسانه -روش ها

 وسیله

 زمان

 «دقیقه»

شیوه ارزشیابی و 

 فعالیت های تکمیلی

 و یکیژولویزیف خواص

 یها انیجرکاربرد 

 یپزشک در پرفرکانس

 

 کابرد جریان های پرفرکانس در پزشکی

 را توضیح دهد 
 کاربرد یشناخت

ذکر نام خداوند،  -1

احوالپرسی  و بررسی  وضعیت 

 -2عاطفی و روانی کالس 

ایجاد انگیزه جهت یادگیری 

مرور مطالب جلسه  -3مطالب 

مطرح   -4ارائه درس  قبل و 

ش های مرتبط با کردن پرس

  -5مطالب در حین تدریس 

تعیین  -6جمع بندی پایانی 

فعالیت های تکمیلی 

حضور و غیاب  -7دانشجویان 

 و خداحافظی

استاد  و 

مشارکت 

 دانشجویان

سخنرانی، نمایش  -

اسالید، فیلم و 

کلیپ، پرسش و 

 پاسخ

استفاده از  -

کامپیوتر و 

 پروژکتور

ماژیک و وایت  -

 برد

15 

بی با طرح ارزشیا -

سواالت امتحانات 

علوم پایه در حین 

 تدریس

 کوئیز -

 آزمون میان ترم -

 آزمون پایان ترم -

 حرارت - یکیالکتر یجراح

 یدرمان

 حرارت - یکیالکتر یجراحروش  

 را بیان کند یدرمان
 55 ادراک یشناخت

 انیجر سوء اثرات
بدن روی الکتریکی بر  انیجر سوء اثرات

 توضیح دهد را
 32 ادراک یشناخت

کتاب فیزیک پزشکی برای دانشجویان پزشکی و دندانپزشکی، تالیف دکتر  منابع :

 عقابیان و همکاران، آخرین چاپ
 دقیقه 111 مدت جلسه: کالس درس عرصه آموزش: 1/7/99 تاریخ تنظیم:

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 MRIتصویر برداری  – جریان پرفرکانس موضوع درس: 3 ترم: پزشکی  یلی:رشته تحص  2 تعداد واحد: فیزیک پزشکی  عنوان درس: 6 جلسه شماره:

 دکتر علی ابراهیمی نیا تدوین کننده: فیزیک پزشکی گروه آموزشی: آشنایی با  تصویر برداری  ام آر آی-کاربرد  جریان پرفرکانسآشنایی با  اهداف کلی:

  فعالیت های حین تدریس فعالیت های قبل از تدریس
های بعد از  فعالیت

 تدریس

 (اهداف جزئیرئوس مطالب )
 هدف های رفتاری:

 فراگیر پس از پایان درس قادر خواهد بود
 نحوه ارائه درس طبقه حیطه

 استاد

 دانشجو

 -رسانه -روش ها

 وسیله

 زمان

 «دقیقه»

شیوه ارزشیابی و 

 فعالیت های تکمیلی

 ی عملکردکیزیف یمبان

 یها انیجر جیرا زاتیتجه

 استفاده رداموو  پرفرکانس

  یپزشک در آن

 

مبانی فیزیکی عملکرد تجهیزات 

 پرفرکانس را توضیح دهد

 
 کاربرد یشناخت

ذکر نام خداوند،  -1

احوالپرسی  و بررسی  وضعیت 

 -2عاطفی و روانی کالس 

ایجاد انگیزه جهت یادگیری 

مرور مطالب جلسه  -3مطالب 

مطرح   -4ارائه درس  قبل و 

ط با کردن پرسش های مرتب

  -5مطالب در حین تدریس 

تعیین  -6جمع بندی پایانی 

فعالیت های تکمیلی 

حضور و غیاب  -7دانشجویان 

 و خداحافظی

استاد  و 

مشارکت 

 دانشجویان

سخنرانی، نمایش  -

اسالید، فیلم و 

کلیپ، پرسش و 

 پاسخ

استفاده از  -

کامپیوتر و 

 پروژکتور

ماژیک و وایت  -

 برد

32 
ارزشیابی با طرح  -

سواالت امتحانات 

علوم پایه در حین 

 تدریس

 کوئیز -

 آزمون میان ترم -

 آزمون پایان ترم -
 یربرداریتصو یمبان -

 آر ام یسیمغناط دیتشد

 لیتشک زمیمکان) یآ

 (ریتصو

را بیان  MRIدر  ریتصو لیتشک زمیمکان

 کند
 72 ادراک یشناخت

دندانپزشکی، تالیف دکتر  کتاب فیزیک پزشکی برای دانشجویان پزشکی و منابع :

 عقابیان و همکاران، آخرین چاپ
 دقیقه 111 مدت جلسه: کالس درس عرصه آموزش: 1/7/99 تاریخ تنظیم:

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 پزشکی هسته ای موضوع درس: 3 ترم: پزشکی  رشته تحصیلی:  2 تعداد واحد: فیزیک پزشکی  عنوان درس: 7 جلسه شماره:

 دکتر علی ابراهیمی نیا تدوین کننده: فیزیک پزشکی گروه آموزشی: ه اتم و پرتوزاییهستآشنایی با  اهداف کلی:

  فعالیت های حین تدریس فعالیت های قبل از تدریس
فعالیت های بعد از 

 تدریس

 (اهداف جزئیرئوس مطالب )
 هدف های رفتاری:

 فراگیر پس از پایان درس قادر خواهد بود
 نحوه ارائه درس طبقه حیطه

 داستا

 دانشجو

 -رسانه -روش ها

 وسیله

 زمان

 «دقیقه»

شیوه ارزشیابی و 

 فعالیت های تکمیلی

،ساختار  اتم ساختمان

 هسته یانرژ هسته اتم و
 

 اتم را توضیح دهد هسته و اتم ساختمان

 
 ادراک یشناخت

ذکر نام خداوند،  -1

احوالپرسی  و بررسی  وضعیت 

 -2عاطفی و روانی کالس 

ادگیری ایجاد انگیزه جهت ی

مرور مطالب جلسه  -3مطالب 

مطرح   -4ارائه درس  قبل و 

کردن پرسش های مرتبط با 

  -5مطالب در حین تدریس 

تعیین  -6جمع بندی پایانی 

فعالیت های تکمیلی 

حضور و غیاب  -7دانشجویان 

 و خداحافظی

استاد  و 

مشارکت 

 دانشجویان

سخنرانی، نمایش  -

اسالید، فیلم و 

کلیپ، پرسش و 

 سخپا

استفاده از  -

کامپیوتر و 

 پروژکتور

ماژیک و وایت  -

 برد

22 

ارزشیابی با طرح  -

سواالت امتحانات 

علوم پایه در حین 

 تدریس

 کوئیز -

 آزمون میان ترم -

 آزمون پایان ترم -

 آن خواص و تهیویواکتیراد

 (ونسازی یها پرتو)

 

 ادراک یشناخت عناصر را شرح دهد ویواکتیرادخاصیت 

32 

52 

انواع واپاشی های 

رادیواکتیو )آلفا، بتای مثبت 

 ، بتای منفی و گاما(

انواع واپاشی های رادیواکتیو را با هم 

 مقایسه کند
 یشناخت

تجزیه 

و 

 تحلیل

کتاب فیزیک پزشکی برای دانشجویان پزشکی و دندانپزشکی، تالیف دکتر  منابع :

 عقابیان و همکاران، آخرین چاپ
 دقیقه 111 مدت جلسه: کالس درس عرصه آموزش: 1/7/99 یخ تنظیم:تار

 
 



 
 
 

 پزشکی هسته ای موضوع درس: 3 ترم: پزشکی  رشته تحصیلی:  2 تعداد واحد: فیزیک پزشکی  عنوان درس: 8 جلسه شماره:

 دکتر علی ابراهیمی نیا تدوین کننده: فیزیک پزشکی گروه آموزشی: رادیوداروهااکتیویته و  رادیوآشنایی با  اهداف کلی:

  فعالیت های حین تدریس فعالیت های قبل از تدریس
فعالیت های بعد از 

 تدریس

 (اهداف جزئیرئوس مطالب )
 هدف های رفتاری:

 فراگیر پس از پایان درس قادر خواهد بود
 نحوه ارائه درس طبقه حیطه

 استاد

 دانشجو

 -رسانه -روش ها

 وسیله

 زمان

 «دقیقه»

بی و شیوه ارزشیا

 فعالیت های تکمیلی

 سنجش و صیتشخ

و ژنراتور  تهیویواکتیراد

  رادیواکیتو
  

را  تهیویواکتیراد سنجش روش های

 توضیح دهد

 
ذکر نام خداوند،  -1 دانش یشناخت

احوالپرسی  و بررسی  وضعیت 

 -2عاطفی و روانی کالس 

ایجاد انگیزه جهت یادگیری 

مرور مطالب جلسه  -3مطالب 

مطرح   -4ه درس ارائ قبل و 

کردن پرسش های مرتبط با 

  -5مطالب در حین تدریس 

تعیین  -6جمع بندی پایانی 

فعالیت های تکمیلی 

حضور و غیاب  -7دانشجویان 

 و خداحافظی

استاد  و 

مشارکت 

 دانشجویان

سخنرانی، نمایش  -

اسالید، فیلم و 

کلیپ، پرسش و 

 پاسخ

استفاده از  -

کامپیوتر و 

 پروژکتور

و وایت  ماژیک -

 برد

42 

ارزشیابی با طرح  -

سواالت امتحانات 

علوم پایه در حین 

 تدریس

 کوئیز -

 آزمون میان ترم -

 آزمون پایان ترم -

 و دار نشان یها مولکول

 آن یپزشک کاربرد موارد
 

 

را  دار نشان یها مولکول یپزشک کاربرد

 بیان کند
 کاربرد یشناخت

32 

32 
 ادراک یشناخت گی انواع رادیوداروها را شرح دهدویژ رادیوداروها

کتاب فیزیک پزشکی برای دانشجویان پزشکی و دندانپزشکی، تالیف دکتر  منابع :

 عقابیان و همکاران، آخرین چاپ
 دقیقه 111 مدت جلسه: کالس درس عرصه آموزش: 1/7/99 تاریخ تنظیم:

 
 
 
 
 



 
 
 

 پزشکی هسته ای موضوع درس: 3 ترم: پزشکی  رشته تحصیلی:  2 تعداد واحد: یفیزیک پزشک  عنوان درس: 9 جلسه شماره:

 دکتر علی ابراهیمی نیا تدوین کننده: فیزیک پزشکی گروه آموزشی: آشنایی با تصویر برداری در پزشکی هسته ای اهداف کلی:

  فعالیت های حین تدریس فعالیت های قبل از تدریس
فعالیت های بعد از 

 تدریس

 (اهداف جزئیس مطالب )رئو
 هدف های رفتاری:

 فراگیر پس از پایان درس قادر خواهد بود
 نحوه ارائه درس طبقه حیطه

 استاد

 دانشجو

 -رسانه -روش ها

 وسیله

 زمان

 «دقیقه»

شیوه ارزشیابی و 

 فعالیت های تکمیلی

 زوتوپیوایراد کاربرد موارد

 درمان و صیتشخ در ها
 

 و صیتشخ در ها زوتوپیوایراد کاربرد

 را بیان کند درمان
 

ذکر نام خداوند،  -1 کاربرد یشناخت

احوالپرسی  و بررسی  وضعیت 

 -2عاطفی و روانی کالس 

ایجاد انگیزه جهت یادگیری 

مرور مطالب جلسه  -3مطالب 

مطرح   -4ارائه درس  قبل و 

کردن پرسش های مرتبط با 

  -5مطالب در حین تدریس 

تعیین  -6جمع بندی پایانی 

عالیت های تکمیلی ف

حضور و غیاب  -7دانشجویان 

 و خداحافظی

استاد  و 

مشارکت 

 دانشجویان

سخنرانی، نمایش  -

اسالید، فیلم و 

کلیپ، پرسش و 

 پاسخ

استفاده از  -

کامپیوتر و 

 پروژکتور

ماژیک و وایت  -

 برد

32 

ارزشیابی با طرح  -

سواالت امتحانات 

علوم پایه در حین 

 تدریس

 کوئیز -

 میان ترم آزمون -

 آزمون پایان ترم -

 ادراک یشناخت را شرح دهد   SPECTداریتصویر بر   SPECTداریبرتصویر

35 

35 
 ادراک یشناخت را توضیح دهدPET  داریتصویر بر PET  داریبرتصویر

کتاب فیزیک پزشکی برای دانشجویان پزشکی و دندانپزشکی، تالیف دکتر  منابع :

 و همکاران، آخرین چاپ عقابیان
 دقیقه 111 مدت جلسه: کالس درس عرصه آموزش: 1/7/99 تاریخ تنظیم:

 
 
 
 
 

 



 
 

 رادیولوژی موضوع درس: 3 ترم: پزشکی  رشته تحصیلی:  2 تعداد واحد: فیزیک پزشکی  عنوان درس: 11 جلسه شماره:

 دکتر علی ابراهیمی نیا تدوین کننده: فیزیک پزشکی آموزشی: گروه رادیوگرافی و سی تی اسکنآشنایی با تصویر برداری  اهداف کلی:

  فعالیت های حین تدریس فعالیت های قبل از تدریس
فعالیت های بعد از 

 تدریس

 (اهداف جزئیرئوس مطالب )
 هدف های رفتاری:

 فراگیر پس از پایان درس قادر خواهد بود
 نحوه ارائه درس طبقه حیطه

 استاد

 دانشجو

 -هرسان -روش ها

 وسیله

 زمان

 «دقیقه»

شیوه ارزشیابی و 

 فعالیت های تکمیلی

 در کسیا اشعه خواص -

 درمان و صیتشخ
 

 اشعه یها مولدویژگی  -

 کسیا

خواص اشعه ایکس و کاربرد آن را بیان 

 کند
 

 یشناخت
 -کاربرد

 ادراک

ذکر نام خداوند،  -1

احوالپرسی  و بررسی  وضعیت 

 -2عاطفی و روانی کالس 

یزه جهت یادگیری ایجاد انگ

مرور مطالب جلسه  -3مطالب 

مطرح   -4ارائه درس  قبل و 

کردن پرسش های مرتبط با 

  -5مطالب در حین تدریس 

تعیین  -6جمع بندی پایانی 

فعالیت های تکمیلی 

حضور و غیاب  -7دانشجویان 

 و خداحافظی

استاد  و 

مشارکت 

 دانشجویان

سخنرانی، نمایش  -

اسالید، فیلم و 

پرسش و کلیپ، 

 پاسخ

استفاده از  -

کامپیوتر و 

 پروژکتور

ماژیک و وایت  -

 برد

32 

ارزشیابی با طرح  -

سواالت امتحانات 

علوم پایه در حین 

 تدریس

 کوئیز -

 آزمون میان ترم -

 آزمون پایان ترم -

ویژگی های طیف اشعه 

 ایکس

را توضیح  ویژگی های طیف اشعه ایکس

 دهد
 ادراک یشناخت

22 

32 

 رادیوگرافی

داری به روش تصویر برمبانی 

 رادیوگرافی را شرح دهد
 

 ادراک یشناخت

22 
SCAN  CT 

  SCANداری به روش تصویر برمبانی 

CT را توضیح دهد 
 ادراک یشناخت

کتاب فیزیک پزشکی برای دانشجویان پزشکی و دندانپزشکی، تالیف دکتر  منابع :

 کاران، آخرین چاپعقابیان و هم
 دقیقه 111 مدت جلسه: کالس درس عرصه آموزش: 1/7/99 تاریخ تنظیم:

 



 
 

  

 رادیولوژی موضوع درس: 3 ترم: پزشکی  رشته تحصیلی:  2 تعداد واحد: فیزیک پزشکی  عنوان درس: 11 جلسه شماره:

 دکتر علی ابراهیمی نیا دوین کننده:ت فیزیک پزشکی گروه آموزشی: آشنایی با تشکیل تصویر رادیوگرافی اهداف کلی:

  فعالیت های حین تدریس فعالیت های قبل از تدریس
فعالیت های بعد از 

 تدریس

 (اهداف جزئیرئوس مطالب )
 هدف های رفتاری:

 فراگیر پس از پایان درس قادر خواهد بود
 نحوه ارائه درس طبقه حیطه

 استاد

 دانشجو

 -رسانه -روش ها

 وسیله

 زمان

 «دقیقه»

شیوه ارزشیابی و 

 فعالیت های تکمیلی

 برخوردهای پایه ای پرتو
با  برخوردهای پایه ای پرتومکانیسم 

 را توضیح دهدبافت 
 ادراک یشناخت

ذکر نام خداوند،  -1

احوالپرسی  و بررسی  وضعیت 

 -2عاطفی و روانی کالس 

ایجاد انگیزه جهت یادگیری 

مرور مطالب جلسه  -3مطالب 

مطرح   -4 ارائه درس قبل و 

کردن پرسش های مرتبط با 

  -5مطالب در حین تدریس 

تعیین  -6جمع بندی پایانی 

فعالیت های تکمیلی 

حضور و غیاب  -7دانشجویان 

 و خداحافظی

استاد  و 

مشارکت 

 دانشجویان

سخنرانی، نمایش  -

اسالید، فیلم و 

کلیپ، پرسش و 

 پاسخ

استفاده از  -

کامپیوتر و 

 پروژکتور

یت ماژیک و وا -

 برد

15 

ارزشیابی با طرح  -

سواالت امتحانات 

علوم پایه در حین 

 تدریس

 کوئیز -

 آزمون میان ترم -

 آزمون پایان ترم -

مبانی تشکیل تصویر  

 رادیوگرافی

مبنای فیزیکی  تشکیل تصویر  

 رادیوگرافی را بیان کند
 55 ادراک یشناخت

 اشعه یریگ ندازها و جذب

 کسیا

را  کسیا اشعه یریگ ندازهاروش های 

 توضیح دهد
 32 ادراک یشناخت

کتاب فیزیک پزشکی برای دانشجویان پزشکی و دندانپزشکی، تالیف دکتر  منابع :

 عقابیان و همکاران، آخرین چاپ
 دقیقه 111 مدت جلسه: کالس درس عرصه آموزش: 1/7/99 تاریخ تنظیم:

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 لوژیبیورادیو موضوع درس: 3 ترم: پزشکی  رشته تحصیلی:  2 تعداد واحد: شکیفیزیک پز  عنوان درس: 12 جلسه شماره:

 دکتر علی ابراهیمی نیا تدوین کننده: فیزیک پزشکی گروه آموزشی: آثار پرتوهای یونیزان بر بافتآشنایی با  اهداف کلی:

  فعالیت های حین تدریس فعالیت های قبل از تدریس
فعالیت های بعد از 

 تدریس

 (اهداف جزئیس مطالب )رئو
 هدف های رفتاری:

 فراگیر پس از پایان درس قادر خواهد بود
 نحوه ارائه درس طبقه حیطه

 استاد

 دانشجو

 -رسانه -روش ها

 وسیله

 زمان

 «دقیقه»

شیوه ارزشیابی و 

 فعالیت های تکمیلی

 ادراک یشناخت را توضیح دهد مبانی رادیوبیولوژی مبانی رادیوبیولوژی

خداوند،  ذکر نام -1

احوالپرسی  و بررسی  وضعیت 

 -2عاطفی و روانی کالس 

ایجاد انگیزه جهت یادگیری 

مرور مطالب جلسه  -3مطالب 

مطرح   -4ارائه درس  قبل و 

کردن پرسش های مرتبط با 

  -5مطالب در حین تدریس 

تعیین  -6جمع بندی پایانی 

فعالیت های تکمیلی 

حضور و غیاب  -7دانشجویان 

 یو خداحافظ

استاد  و 

مشارکت 

 دانشجویان

سخنرانی، نمایش  -

اسالید، فیلم و 

کلیپ، پرسش و 

 پاسخ

استفاده از  -

کامپیوتر و 

 پروژکتور

ماژیک و وایت  -

 برد

42 

ارزشیابی با طرح  -

سواالت امتحانات 

علوم پایه در حین 

 تدریس

 کوئیز -

 آزمون میان ترم -

 آزمون پایان ترم -

یم آثار مستقیم و غیر مستق

 پرتو

آثار مستقیم و غیر مستقیم پرتو را بیان 

 کند
 32 ادراک یشناخت

 اثرات پرتو بر  

 ماکرومولکول ها 

 اثرات پرتو بر  

 ماکرومولکول ها را شرح دهد 
 32 ادراک یشناخت

کتاب فیزیک پزشکی برای دانشجویان پزشکی و دندانپزشکی، تالیف دکتر  منابع :

 آخرین چاپ عقابیان و همکاران،
 دقیقه 111 مدت جلسه: کالس درس عرصه آموزش: 1/7/99 تاریخ تنظیم:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 لوژیبیورادیو موضوع درس: 3 ترم: پزشکی  رشته تحصیلی:  2 تعداد واحد: فیزیک پزشکی  عنوان درس: 13 جلسه شماره:

 دکتر علی ابراهیمی نیا تدوین کننده: زیک پزشکیفی گروه آموزشی: آشنایی با آثار پرتوهای یونیزان بر بافت اهداف کلی:

  فعالیت های حین تدریس فعالیت های قبل از تدریس
فعالیت های بعد از 

 تدریس

 (اهداف جزئیرئوس مطالب )
 هدف های رفتاری:

 فراگیر پس از پایان درس قادر خواهد بود
 نحوه ارائه درس طبقه حیطه

 استاد

 دانشجو

 -رسانه -روش ها

 وسیله

 انزم

 «دقیقه»

شیوه ارزشیابی و 

 فعالیت های تکمیلی

 ، LETپارامتر های 

RBE  

را توضیح  LET ، RBEپارامتر های 

 دهد
 ادراک یشناخت

ذکر نام خداوند،  -1

احوالپرسی  و بررسی  وضعیت 

 -2عاطفی و روانی کالس 

ایجاد انگیزه جهت یادگیری 

مرور مطالب جلسه  -3مطالب 

طرح م  -4ارائه درس  قبل و 

کردن پرسش های مرتبط با 

  -5مطالب در حین تدریس 

تعیین  -6جمع بندی پایانی 

فعالیت های تکمیلی 

حضور و غیاب  -7دانشجویان 

 و خداحافظی

استاد  و 

مشارکت 

 دانشجویان

سخنرانی، نمایش  -

اسالید، فیلم و 

کلیپ، پرسش و 

 پاسخ

استفاده از  -

کامپیوتر و 

 پروژکتور

ماژیک و وایت  -

 برد

32 

ارزشیابی با طرح  -

سواالت امتحانات 

علوم پایه در حین 

 تدریس

 کوئیز -

 آزمون میان ترم -

 آزمون پایان ترم -

دوز  ، OERپارامتر های 

 جذبی و دوز معادل

OER ،  را دوز جذبی و دوز معادل

 شرح دهد و مقایسه کند
 یشناخت

 -ادراک

 تجزیه و

 تحلیل

32 

 حساسیت پرتوی بافت ها  

توضیح را اسیت پرتوی بافت ها حس

دهد و کاربرد آن در رادیوتراپی را بیان 

 کند 
 یشناخت

 -ادراک

 کاربرد
42 

کتاب فیزیک پزشکی برای دانشجویان پزشکی و دندانپزشکی، تالیف دکتر  منابع :

 عقابیان و همکاران، آخرین چاپ
 قیقهد 111 مدت جلسه: کالس درس عرصه آموزش: 1/7/99 تاریخ تنظیم:

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 لوژیبیورادیو موضوع درس: 3 ترم: پزشکی  رشته تحصیلی:  2 تعداد واحد: فیزیک پزشکی  عنوان درس: 14 جلسه شماره:

 دکتر علی ابراهیمی نیا تدوین کننده: فیزیک پزشکی گروه آموزشی: آشنایی با آثار پرتوهای یونیزان بر بافت اهداف کلی:

  فعالیت های حین تدریس سفعالیت های قبل از تدری
فعالیت های بعد از 

 تدریس

 (اهداف جزئیرئوس مطالب )
 هدف های رفتاری:

 فراگیر پس از پایان درس قادر خواهد بود
 نحوه ارائه درس طبقه حیطه

 استاد

 دانشجو

 -رسانه -روش ها

 وسیله

 زمان

 «دقیقه»

شیوه ارزشیابی و 

 فعالیت های تکمیلی

 ادراک یشناخت را توضیح دهد عدیل کننده های پرتوت تعدیل کننده های پرتو

ذکر نام خداوند،  -1

احوالپرسی  و بررسی  وضعیت 

 -2عاطفی و روانی کالس 

ایجاد انگیزه جهت یادگیری 

مرور مطالب جلسه  -3مطالب 

مطرح   -4ارائه درس  قبل و 

کردن پرسش های مرتبط با 

  -5مطالب در حین تدریس 

یین تع -6جمع بندی پایانی 

فعالیت های تکمیلی 

حضور و غیاب  -7دانشجویان 

 و خداحافظی

استاد  و 

مشارکت 

 دانشجویان

سخنرانی، نمایش  -

اسالید، فیلم و 

کلیپ، پرسش و 

 پاسخ

استفاده از  -

کامپیوتر و 

 پروژکتور

ماژیک و وایت  -

 برد

42 

ارزشیابی با طرح  -

سواالت امتحانات 

علوم پایه در حین 

 تدریس

 کوئیز -

 آزمون میان ترم -

 آزمون پایان ترم -

تکل های حفاظت در وپر

 مقابل پرتو

را  تکل های حفاظت در مقابل پرتووپر

 بیان کند
 35 ادراک  یشناخت

 25 ادراک یشناخت اصول دوزیمتری را شرح دهد   اصول دوزیمتری، فیلم بج  

پزشکی، تالیف دکتر کتاب فیزیک پزشکی برای دانشجویان پزشکی و دندان منابع :

 عقابیان و همکاران، آخرین چاپ
 دقیقه 111 مدت جلسه: کالس درس عرصه آموزش: 1/7/99 تاریخ تنظیم:

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 دیدگانیاپتیک و  موضوع درس: 3 ترم: پزشکی  رشته تحصیلی:  2 تعداد واحد: فیزیک پزشکی  عنوان درس: 15 جلسه شماره:

 دکتر علی ابراهیمی نیا تدوین کننده: فیزیک پزشکی گروه آموزشی: نکساری چشمعیوب اآشنایی با  اهداف کلی:

  فعالیت های حین تدریس فعالیت های قبل از تدریس
فعالیت های بعد از 

 تدریس

 (اهداف جزئیرئوس مطالب )
 هدف های رفتاری:

 فراگیر پس از پایان درس قادر خواهد بود
 نحوه ارائه درس طبقه حیطه

 استاد

 جودانش

 -رسانه -روش ها

 وسیله

 زمان

 «دقیقه»

شیوه ارزشیابی و 

 فعالیت های تکمیلی

و  چشم یکیزیف تشریح

 تشکیل تصویرمبانی 

و تشکیل تصویر  چشم یکیزیف ساختار

 را شرح دهد
 ادراک یشناخت

ذکر نام خداوند،  -1

احوالپرسی  و بررسی  وضعیت 

 -2عاطفی و روانی کالس 

 ایجاد انگیزه جهت یادگیری

مرور مطالب جلسه  -3مطالب 

مطرح   -4ارائه درس  قبل و 

کردن پرسش های مرتبط با 

  -5مطالب در حین تدریس 

تعیین  -6جمع بندی پایانی 

فعالیت های تکمیلی 

حضور و غیاب  -7دانشجویان 

 و خداحافظی

استاد  و 

مشارکت 

 دانشجویان

سخنرانی، نمایش  -

اسالید، فیلم و 

کلیپ، پرسش و 

 پاسخ

ستفاده از ا -

کامپیوتر و 

 پروژکتور

ماژیک و وایت  -

 برد

25 

ارزشیابی با طرح  -

سواالت امتحانات 

علوم پایه در حین 

 تدریس

 کوئیز -

 آزمون میان ترم -

 آزمون پایان ترم -

 انواع عدسی ها
انواع عدسی ها را از نظر ویژگی با هم 

 مقایسه کند
 یشناخت

تجزیه 

و 

  تحلیل

52 

 کی شناختمبانی فیزی  

 چشم یهایناهنجار
 25 ادراک یشناخت دهد توضیحرا چشم  یهایناهنجار

کتاب فیزیک پزشکی برای دانشجویان پزشکی و دندانپزشکی، تالیف دکتر  منابع :

 عقابیان و همکاران، آخرین چاپ
 دقیقه 111 مدت جلسه: کالس درس عرصه آموزش: 1/7/99 تاریخ تنظیم:

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 اپتیک و دیدگانی موضوع درس: 3 ترم: پزشکی  رشته تحصیلی:  2 تعداد واحد: فیزیک پزشکی  عنوان درس: 16 ه:جلسه شمار

 دکتر علی ابراهیمی نیا تدوین کننده: فیزیک پزشکی گروه آموزشی: آشنایی با عیوب انکساری چشم اهداف کلی:

  فعالیت های حین تدریس فعالیت های قبل از تدریس
بعد از فعالیت های 

 تدریس

 (اهداف جزئیرئوس مطالب )
 هدف های رفتاری:

 فراگیر پس از پایان درس قادر خواهد بود
 نحوه ارائه درس طبقه حیطه

 استاد

 دانشجو

 -رسانه -روش ها

 وسیله

 زمان

 «دقیقه»

شیوه ارزشیابی و 

 فعالیت های تکمیلی

آستیگماتیسم  درک مفاهیم

 طریقه تصحیح آن و

را  قه تصحیح آنطری آستیگماتیسم و

 شرح دهد
 ادراک یشناخت

ذکر نام خداوند،  -1

احوالپرسی  و بررسی  وضعیت 

 -2عاطفی و روانی کالس 

ایجاد انگیزه جهت یادگیری 

مرور مطالب جلسه  -3مطالب 

مطرح   -4ارائه درس  قبل و 

کردن پرسش های مرتبط با 

  -5مطالب در حین تدریس 

تعیین  -6جمع بندی پایانی 

های تکمیلی  فعالیت

حضور و غیاب  -7دانشجویان 

 و خداحافظی

استاد  و 

مشارکت 

 دانشجویان

سخنرانی، نمایش  -

اسالید، فیلم و 

کلیپ، پرسش و 

 پاسخ

استفاده از  -

کامپیوتر و 

 پروژکتور

ماژیک و وایت  -

 برد

35 

ارزشیابی با طرح  -

سواالت امتحانات 

علوم پایه در حین 

 تدریس

 کوئیز -

 ترم آزمون میان -

 آزمون پایان ترم -

 و دوربینی ، نزدیک بینی

 طریقه تصحیح آنها

طریقه تصحیح  و دوربینی ، نزدیک بینی

 آنها را بیان کند
 32 ادراک یشناخت

 طریقه تصحیح آن لوچی و
را توضیح طریقه تصحیح آن  لوچی و

 دهد
 35 ادراک یشناخت

زشکی و دندانپزشکی، تالیف دکتر کتاب فیزیک پزشکی برای دانشجویان پ منابع :

 عقابیان و همکاران، آخرین چاپ
 دقیقه 111 مدت جلسه: کالس درس عرصه آموزش: 1/7/99 تاریخ تنظیم:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 لیزر موضوع درس: 3 ترم: پزشکی  رشته تحصیلی:  2 تعداد واحد: فیزیک پزشکی  عنوان درس: 17 جلسه شماره:

 دکتر علی ابراهیمی نیا تدوین کننده: فیزیک پزشکی گروه آموزشی: و کاربردآن در پزشکیلیزر آشنایی با  اهداف کلی:

  فعالیت های حین تدریس فعالیت های قبل از تدریس
فعالیت های بعد از 

 تدریس

 (اهداف جزئیرئوس مطالب )
 هدف های رفتاری:

 فراگیر پس از پایان درس قادر خواهد بود
 نحوه ارائه درس طبقه حیطه

 ستادا

 دانشجو

 -رسانه -روش ها

 وسیله

 زمان

 «دقیقه»

شیوه ارزشیابی و 

 فعالیت های تکمیلی

لیزر و کاربرد آن در 

 پزشکی

را شرح  لیزر و کاربرد آن در پزشکی

 دهد
 یشناخت

 -ادراک 

 کاربرد

ذکر نام خداوند،  -1

احوالپرسی  و بررسی  وضعیت 

 -2عاطفی و روانی کالس 

ی ایجاد انگیزه جهت یادگیر

مرور مطالب جلسه  -3مطالب 

مطرح   -4ارائه درس  قبل و 

کردن پرسش های مرتبط با 

  -5مطالب در حین تدریس 

تعیین  -6جمع بندی پایانی 

فعالیت های تکمیلی 

حضور و غیاب  -7دانشجویان 

 و خداحافظی

استاد  و 

مشارکت 

 دانشجویان

سخنرانی، نمایش  -

اسالید، فیلم و 

کلیپ، پرسش و 

 پاسخ

استفاده از  -

کامپیوتر و 

 پروژکتور

ماژیک و وایت  -

 برد

32 

ارزشیابی با طرح  -

سواالت امتحانات 

علوم پایه در حین 

 تدریس

 کوئیز -

 آزمون میان ترم -

 آزمون پایان ترم -

 72 ارزشیابی یشناخت سواالت مطرح شده را پاسخ دهد پرسش و پاسخ

ن پزشکی و دندانپزشکی، تالیف دکتر کتاب فیزیک پزشکی برای دانشجویا منابع :

 عقابیان و همکاران، آخرین چاپ
 دقیقه 111 مدت جلسه: کالس درس عرصه آموزش: 1/7/99 تاریخ تنظیم:

 


