
 

 

 

 تغذیه و علوم غذایی  بهداشت    توانبخشی    پیراپزشکی پرستاری    دندانپزشکی    پزشکی دانشکده

 پزشکی عمومی گروه آموزشی 

 علوم پایه–پزشکی  رشته/گرایش

 مقطع تحصیلی

 فراگیران

دکترای حرفه ای دکترای کارشناسی ارشد  کارشناسی ناپیوسته         پیوسته کارشناسیکاردانی

 تخصصی 

 فیزیک پزشکی  عنوان واحد درسی

 کارورزیکارآموزیعملیتئوری نوع واحد درسی

 34:  ( ساعت زمان )          2تعداد واحد :          تعداد واحد/ ساعت

  کد درس

  پیش نیاز/هم نیاز 

نام و نام خانوادگی 

 مدرس / مدرسین 
 مرضیه بهمدیدکتر 

 فیزیک پزشکی تحصیلی مدرس رشته 

 دکتری تخصصی مقطع تحصیلی مدرس 

 استادیار رتبه علمی

 behmadim@semums.ac.ir پست الکترونیک

 537دانشکده پزشکی داخلی  آدرس / شماره تماس

 اهداف کلی

 
 کاربردهای آن با فیزيک پزشکي مفاهیم و روشهای درماني و تصوير برداری فیزيکي در پزشکي و دانشجويان  آشنايي

 )شرح توصیف درس(
ی و درمانی پزشکی و همچنین راههای راردکاربردهای فیزیک در پزشکی که شامل شناخت دستگاه های تصویرب

 برخورد با پرتوهای یونساز ، حفاظت و رادیوبیولوژی می باشد

 اهداف اختصاصی

درمانی با پرتو ها در پزشکی، آشنایی بار  آشنایی با دستگاه های تصویربرداری پزشکی ، آشنایی با دستگاه های

 روشهای حفاظت پرتویی، رادیوبیولوژی 

 آشنایی با سیستم های تصویربرداری و درمانی التراسوند 

 MRIآشنایی با سیستم تصویربرداری 

 آشنایی با سیستم های دیاترمی و جریانهای پرفرکانس

 روانی حرکتیحیطه  حیطه عاطفی حیطه شناختی پیامدهای یادگیری : 

󠅘   

 روش های تدریس

 نمایش عملی سخنرانی توسط دانشجو سخنرانی و تدریس توسط استاد

 کارگاه آموزشی (PBL)یادگیری مبتنی بر حل مسئله پرسش و پاسخ

 (TBL)یادگیری مبتنی بر تیم  بیمار شبیه سازی شده بحث گروهی

 مجازیآموزش   Bedside teachingایفای نقش

 Project-Based Learningیادگیری مبتنی برپروژه    Concept Mapنقشه مفهومی  

 بنام خدا  

 (Course Planطرح دوره )

 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان

 معاونت آموزشی دانشگاه

 مرکز مطالعه و توسعه آموزش علوم پزشکی

 



 سایر ) لطفا قید نمایید ( : 

ضوابط آموزشی و 

سیاست های  مدیریتی 

 کالس

 اخالق دانشجویی   امتحانات تکالیف کالسی  حضور و غیاب 

 سایر:

 منابع اصلی درس : 

 1396ژوه دانشجویان پزشکی و دندانپزشکی : تالیف دکتر عقابیان: رویان پ کتاب فیزیک پزشکی برای

 فیزیک پزشکی  جان کامرون : ترجمه تکاور 

 

 برنامه عناوین درس در هر دوره 

شماره 

 جلسه
 عناوین کلی درس در هر جلسه 

تاریخ 

 ارائه

ساعت 

 ارائه
 مواد و وسایل آموزشی  روش تدریس

*روش 

 ارزشیابی

 مجازی مجازی 1ور و دیدگانیمبانی ن 1

سیستم آموزشي 

-وبینار-نويد

 ويديو درسي

اينترنت و فضای 

 مجازی
 تکلیف

 مجازی مجازی 2مبانی نور و دیدگانی 2

سیستم آموزشي 

-وبینار-نويد

 ويديو درسي

اينترنت و فضای 

 تکلیف مجازی

 مجازی مجازی 3مبانی نور و دیدگانی 3

سیستم آموزشي 

-وبینار-نويد

 رسيويديو د

اينترنت و فضای 

 تکلیف مجازی

4 
معرفي، تولید و : 1فیزیک فراصوت 

 برهمکنشهای فراصوت با بافت
 مجازی مجازی

سیستم آموزشي 

-وبینار-نويد

 ويديو درسي

اينترنت و فضای 

 تکلیف مجازی

5 

تولید امواج فراصوت : 2فیزیک فراصوت 

تشخیصي، مبدل فراصوت و کانوني کردن 

 پرتوفراصوت

 مجازی مجازی

سیستم آموزشي 

-وبینار-نويد

 ويديو درسي

اينترنت و فضای 

 تکلیف مجازی

6 
تفکیک پذيری، انواع  :3فیزیک فراصوت 

 اسکن ها و اثرات بیولوژيکي فراصوت
 مجازی مجازی

سیستم آموزشي 

-وبینار-نويد

 ويديو درسي

اينترنت و فضای 

 تکلیف مجازی

7 

اشعه ایکس و کاربردهای آن در 

 پزشکی

 اول: تولید اشعه ايکسبخش 

 بخش دوم: اجزاء دستگاه راديولوژی

 مجازی مجازی

سیستم آموزشي 

-وبینار-نويد

 ويديو درسي

اينترنت و فضای 

 مجازی

 تکلیف

8 
اشعه ایکس و کاربردهای آن در 

 پزشکی
 مجازی مجازی

سیستم آموزشي 

-وبینار-نويد

 ويديو درسي

اينترنت و فضای 

 تکلیف مجازی



بخش سوم: جذب و پراکندگي اشعه ايکس در 

 بافت

بخش چهارم: جذب افتراقي اشعه ايکس در بدن 

 وثر بر آنو عوامل م

9 

اشعه ایکس و کاربردهای آن در 

 پزشکی

 تشکیل تصوير در راديولوژی: بخش پنجم

 بخش ششم: کیفیت تصوير در راديولوژی

 بخش هفتم: مباحث ويژه

 مجازی مجازی

سیستم آموزشي 

-وبینار-نويد

 رسيويديو د

اينترنت و فضای 

 مجازی

 تکلیف

 مجازی مجازی پزشکی هسته ای 10

سیستم آموزشي 

-وبینار-نويد

 ويديو درسي

اينترنت و فضای 

 تکلیف مجازی

 مجازی مجازی پرتودرمانی 11

سیستم آموزشي 

-وبینار-نويد

 ويديو درسي

اينترنت و فضای 

 تکلیف مجازی

 مجازی مجازی رادیوبیولوژی 12

سیستم آموزشي 

-وبینار-نويد

 ويديو درسي

اينترنت و فضای 

 تکلیف مجازی

13 
جریان های پرفرکانس و کاربرد آن 

 1در پزشکی 
 مجازی مجازی

سیستم آموزشي 

-وبینار-نويد

 ويديو درسي

اينترنت و فضای 

 تکلیف مجازی

14 
جریان های پرفرکانس و کاربرد آن 

 2در پزشکی 
 مجازی مجازی

سیستم آموزشي 

-وبینار-نويد

 ديو درسيوي

اينترنت و فضای 

 تکلیف مجازی

15 
جریان های پرفرکانس و کاربرد آن 

 3در پزشکی 
 مجازی مجازی

سیستم آموزشي 

-وبینار-نويد

 ويديو درسي

اينترنت و فضای 

 تکلیف مجازی

 مجازی مجازی MRI (1)مبانی تصویربرداری  16

سیستم آموزشي 

-وبینار-نويد

 ويديو درسي

اينترنت و فضای 

 تکلیف مجازی

 مجازی مجازی MRI (2)مبانی تصویربرداری  17

سیستم آموزشي 

-وبینار-نويد

 ويديو درسي

اينترنت و فضای 

 تکلیف مجازی

 مجازی مجازی MRI (3)مبانی تصویربرداری  18

سیستم آموزشي 

-وبینار-نويد

 ويديو درسي

اينترنت و فضای 

 تکلیف مجازی

 26/3/1400 متحان پایان ترم:تاریخ ا 5/3/1400تاریخ امتحان میان ترم: 



 : لطفا روش ارزشیابی  ) شماره مربوطه ذیل  ( به تفکیک عناوین درس را در جدول فوق در ستون مربوطه قید گردد .* توجه 

 روش 

 ارزشیابی

 

 ⁕⁕آزمون کتبی :   -1

 کوتاه پاسخ   (  -2گسترده پاسخ    -1الف : تشریحی )  

 ⁕⁕ ( صحیح  /غلط -3جورکردنی  -2 چند گزینه ای   -1ب : عینی )  

 مصاحبه)شفاهی( -4 انجام تکالیف عملی و پروژه -3 مشاهده عملکرد )چک لیست( -2

 سایر ) لطفا قید نمایید ( - 7 ⁕⁕ آزمون )کوئیز( -6 مشارکت کالسی -5

 امضاء :                                                                        تاریخ تکمیل فرم :                                                                

 


