
  بسمه تعالی

  
  زاد اسالمی واحد نجف آبادآدانشگاه 

  پزشکیدانشکده 

  1398 -99سالاول  نیمسال دورهفرم طرح 

  کیزشپفیزیک  :نام درس
  عملی 24/0واحد نظري و  76/1: تعداد واحد

  ندارد:  پیشنیازدروس زشکی عمومی  پ:رشته تحصیلیمقطع و 
  

  دکتر شهناز قربانزاده: مدرس
  :   کالسمکان 

  13 -15 : ساعت کالسسه شنبه             :  کالس روز
  :ساعات حضور در دفتر:تلفن داخلی دفتر

  

هاي  هاي تصویربرداري و فیزیولوژیک داخل بدن انسان و آشنایی با دستگاه هاي فیزیکی روش ایهپزشکی با مبانی و پآشنایی دانشجویان  :هدف کلی
  تشخیصی

  

  .نوشته شود مهارتی ٬نگرشی ٬شناختیبر اساس حیطه هاي   :اهداف اختصاصی
  .در پایان دوره دانشجو قادر خواهد بود

  حیطه شناختی
  زشکی آنپامواج فراصوتی و مصارف  -فیزیک بینایی -1
  اي و مبانی فیزیکی رادیولوژي و رادیوتراپی زشکی هستهپ-زشکیپهاي فرکانسی در  مصارف جریان-2
  هاي تشخیصی در پزشکی کاربردهاي دستگاه -3

  حیطه نگرشی
  .در بحث هاي گروهی شرکت نماید-1
  .در مورد مباحث مطرح شده در کالس مطالعه نموده و با همکالسان خود بحث و گفتگو نماید-2
  .تکالیف خود را به دقت و در مهلت تعیین شده انجام دهد-3

  حیطه مهارتی
  .هاي مربوطه آشنا شود هاي تشخیصی و دستگاه دانشجو با فیزیک و کلیات روش -1
  .هاي تشخیصی بخصوص تصویربرداري براي بیماران را درك کند هاي انتخاب و درخواست روش الگوریتم-2
  .ها را تجزیه و تحلیل کند هاي تشخیصی تغییرات حاصل از بیماري دانشجو بتواند با استفاده از دستگاه -3

  



هاي  طرح سوال در مورد دستگاه - 4معرفی درس جدید  -3پرسش درس و بررسی تکالیف دانشجویان  - 2حضور و غیاب   - 1 :استاد چگونگی فعالیت
  بندي مطالب توسط دانشجو و در صورت لزوم ارایه مقاله جمع - 5پزشکی 

  

  .....سخنرانی، پرسش و پاسخ، ایفاي نقش و : شیوه تدریس

  .ویدئو، پرژکتور، اورهد، وایت برد:آموزشیوسایل کمک 

  

مشارکت  -4هاي استاد  پاسخ به سوال - 3. پرسش مباحثی که دانشجو متوجه آن نشده است - 2هاي قبل  ارایه تکالیف جلسه -1 :چگونگی فعالیت دانشجو
  هاي آن کتاب و پاسخ به سوالمطالعه  - 6ها  توجه به مطالب استاد و یادداشت آن - 5هاي آموزشی در کالس  فعال در فعالیت

  

  . ترجمه یک مقاله تحقیقاتی و تهیه پاورپوینت در مورد یک بیماري یا یک دستگاه مهندسی پزشکی:تکالیف دانشجو

  .اي ار گزینهچهسواالت .ارزیابی نتایج تکالیف ارائه شده. طرح سواالت شفاهی در طول ترم. آزمون کتبی در میان ترم و پایان ترم:نحوه ارزیابی دانشجو
  

  جدول زمانبندي درس  

  رئوس مطالب  ردیف

  اهمیت و خواص نور در مصارف پزشکی  1

  هاي آن تشخیص و تصحیح ناهنجاري - مطالعه فیزیکی چشم  2

  پزشکی چشم  مبانی فیزیک تجهیزات   3

  ء صوتی و مصارف پزشکی آنامواج ورا  4

  تولید و خواص امواج وراء صوتی در پزشکی  5

  صوتی در پزشکیء مبانی فیزیک تجهیزات رایج ورا  6

 هاي پرفرکانس تولید و خواص جریان- هاي فرکانسی در پزشکی مصارف جریان  7

  هاي پرفرکانس در پزشکی خواص فیزیولوژیکی و موارد استعمال جریان  8

  MRIکاربردهاي تشخیصی  - MRIمبانی تصویربرداري تشدید مغناطیسی   9

  هاي حفاظت جریان الکتریسیته بر بدن و راهاثرات سوء   10

  هاي پرفرکانس مورد استفاده در پزشکی مبانی فیزیک تجهیزات رایج جریان  11

  رادیواکتیویته طبیعی و مصنوعی - ساختمان اتم و انرژي هسته  12

  ها در تشخیص و درمان موارد استعمال رادیوایزوتوپ  13

  ماهیت و خواص اشعه ایکس در تشخیص و درمان - رادیوتراپیمبانی فیزیکی رادیولوژي و   14



  کاربردهاي رباتیک در پزشکی   15

  هاي تشخیص پزشکی استفاده از دستگاه  16

  دستگاه مهندسی پزشکی در تشخیص و درمان فیزیولوژیک بدن انسان  17

  

  ) 1978,واسکفرونیک. جیمز حی –کامرون . جان آر: مولف(فیزیک پزشکی  .:منابع درسی
CAMERON, JOHN R – SKOFRONICK, JAMES GUST,1978MEDICAL PHYSICS- 

  
  
  

 


