
 نام خداه ب

 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 داروسازیدانشکده  

   Lessen Plan طرح درس

  

 دکتری حرفه ای داروسازیمخاطبان:                            فیزیک در داروسازی  عنوان درس :  

 ندارد:  درس  پیش نیاز    عملی 1+ نظری 2؛ واحد 3تعداد و نوع واحد:     

 10-12شنبه  ساعت مشاوره :                       (8-10 چهارشنبه)  95-96نیمسال دوم زمان ارائه درس:       

 عباس حق پرستدکتر   مدرس/ مدرسان :   
 

آشنائی دانشجویان با کاربرد علمی فیزیک در داروسازی و نحوه کار دستگاههای مختلف پرتوساز و ارتباط آن با  : هدف کلی درس

 علوم داروئی
 

 

 ( جهت هر جلسه یک هدفاهداف کلی جلسات :  )
 و کاربردهای آن در زندگی بشرطیف امواج الکترومغناطیسی، نظریه الکترومغناطیسی، آشنایی دانشجویان با مقدمه،  -1

 ، و غیرهنور پالریزاسیونپدیده های مرتبط با نور؛ شکست نور، تجزیه، انعکاس، ماهیت نور و آشنایی دانشجویان با  -2

 ، و پدیده ها و قوانین مرتبط مانند تداخل و پراش نورنورشناسی موجیآشنایی دانشجویان با  -3

 لیزر، نحوه تولید، و کاربرد آن در علوم پزشکیآشنایی دانشجویان با  -4
 کامپتون، و مدل های اتمی فیزیک نوین، خاصیت ذره ای نور، تابش پالنک، پدیده فوتوالکتریک، پدیدهآشنایی دانشجویان با  -5

 واحدهای مورد نیاز در فیزیک تشعشع و رادیولوژی، انواع پرتوهای یونیزان و مقایسه آنها با یکدیگرآشنایی دانشجویان با  -6

 پرتوی ایکس و نحوه تولید آن، طیف اشعه ایکس، جذب اشعه ایکس، ضریب تضعیف خطی و غیرهآشنایی دانشجویان با  -7
 ، اکتیویته، عمر متوسط و غیرهثابت واپاشی، نیمه عمر فیزیکی، بیولوژیکی و موثرپرتوزایی یا رادیواکتیویته، شجویان با آشنایی دان -8

گاما، الکترون داخلی، تبدیالت آلفا، بتا، پوزیترون، ی هسته ای شامل انواع پرتوهای حاصل از مواد رادیواکتیو، واپاشی هاآشنایی دانشجویان با  -9

 شکافت و همجوشی هسته ای 
 در علوم پزشکی در تشخیص و درمان هارادیوایزوتوپ ها و رادیوداروها، کاربرد رادیوداروآشنایی دانشجویان با  -10

یولوژیکی بعد انواع تغییرات ب، تأثیرات تشعشع بر روی سلول و بافت)رادیوبیولوژی(،  بیولوژیکی پرتوهای یونساز ضایعاتآشنایی دانشجویان با  -11

 از برخورد و جذب اشعه با سلول

 پزشکیدر روش های  ، معرفی سازمانهای مرتبط، مفهوم خطر در برابر منفعتحفاظت در برابر پرتوهای یونسازآشنایی دانشجویان با  -12
 اشعه ایکس و بارداریحفاظت در برابر اشعه،  اصول اساسی، کمیت ها و واحدها در حفاظت در برابر اشعه یونسازآشنایی دانشجویان با  -13

 رادیوگرافی و سی تی اسکن کلیات اصول فیزیکی روشهای تصویربرداری پزشکیآشنایی دانشجویان با  -14

 MRI، و (PETو  SPECTدر پزشکی هسته ای )دستگاه های  کلیات اصول فیزیکی روشهای تصویربرداری پزشکیآشنایی دانشجویان با  -15

 امواج فراصوت و استفاده از آنها در پزشکی و داروسازی آشنایی دانشجویان با -16

 .EEG ،ECG ،EMGسیگنال های حیاتی شامل امواج و یا آشنایی دانشجویان با  -17

 های زیر با توجه به امکانات موجود، انجام می شود: آزمایش عملی بخش در 

کالریمتری دماسنجی و ، کلریمتری، اسپکتروسکوپی ،پالریمتری، رفراکتومتریمحاسبات خطا، معرفی ابزار مربوطه و اندازه گیری و 
اسمز و الکترواسمزی و تعیین فشار ، تشخیص و سنجش رادیواکتیویته و دزیمتری، ویسکوزیته کشش سطحی، تعیین گرمای ویژه

 قانون برنولی، اسمزی

 منابع:
 چاپ.فیزیک پزشکی، تألیف گروه مولفین، آخرین  .1

 فیزیک پزشکی، تالیف کامرون، ترجمه دکتر تکاور. .2

 روش تدریس :

 ، حل مثال و تکالیف.نمایش فیلم آموزشی مرتبط پرسش و پاسخ ، بحث گروهی ، سخنرانی،

 ابزار و رسانه های کمک آموزشی  

  )پاور پوینت( پروژکتور، رایانه وئوایت برد،  وید



 سنجش و ارزشیابی

 ساعت تاریخ نمره روش آزمون آزمون
  --- 6 چهارگزینه ای -تشریحی آزمون میان دوره

  تاریخ ابالغی آموزش 12 چهارگزینه ای آزمون پایان ترم

حضور و غیاب، شرکت فعال در بحث های کالسی، انجام تمارین  و سمینار فعالیتهای کالسی

 و ارایه به صورت سمینار انجام تحقیق مرتبط -و تکالیف محوله 
2 ---  

 مقررات درس و انتظارات از دانشجو :   
رودکه با توجه به اهمیت درس و تنوع منابع و توجه به محدودیت زمانی جهت هر چه بهتر برگزار شدن این واحد درسی به  از دانشجویان محترم انتظار می  

 نکات زیر توجه فرمایید. . 

 حضور منظم و دقیق در کالس  – 1  

 شرکت در فعالیتهای داخل کالسی و بحث گروهی  – 2

 و مطالعه در طول نیمسال تحصیلیرجوع به منابع معرفی شده  – 3

 انجام تمارین و تکالیف محوله  – 4

 

 جدول زمانبندی برنامه :                                                                         

 8 -10شنبه  روز و ساعت جلسه:         

 مدرس تمام جلسات: دکتر کریم خوش گرد     

 جلسه

 
 وسیله کمک آموزشی روش تدریس موضوع هر جلسه

1 

نظریه الکترومغناطیسی، طیف امواج الکترومغناطیسی و  

 کاربردهای آن در زندگی بشر

 پرژوکتوروایت برد،  ویدئو  سخنرانی ، نمایش اسالید، پرسش و پاسخ

 وایت برد،  ویدئو پرژوکتور سخنرانی ، نمایش اسالید، پرسش و پاسخ ماهیت نور و پدیده های مرتبط با آن 2

 وایت برد،  ویدئو پرژوکتور سخنرانی ، نمایش اسالید، پرسش و پاسخ و پدیده ها و قوانین مرتبط نورشناسی موجی 3

 وایت برد،  ویدئو پرژوکتور سخنرانی ، نمایش اسالید، پرسش و پاسخ پزشکیلیزر، نحوه تولید و کاربرد آن در علوم  4

5 
فیزیک نوین، خاصیت ذره ای نور، تابش پالنک، پدیده 

 فوتوالکتریک، پدیده کامپتون، و مدل های اتمی

 وایت برد،  ویدئو پرژوکتور سخنرانی ، نمایش اسالید، پرسش و پاسخ

6 

و  واحدها، مقایسه آنها با یکدیگرانواع پرتوهای یونیزان و 

 در فیزیک تشعشع و رادیولوژی کمیت ها

، حل سخنرانی ، نمایش اسالید، پرسش و پاسخ

 مثال و تمرین

 وایت برد،  ویدئو پرژوکتور

7 
پرتوی ایکس و نحوه تولید آن، طیف اشعه ایکس، جذب 

 اشعه ایکس

، حل سخنرانی ، نمایش اسالید، پرسش و پاسخ

 تمرینمثال و 

 وایت برد،  ویدئو پرژوکتور

8 
پرتوزایی یا رادیواکتیویته، ثابت واپاشی، نیمه عمر های 

 و ارتباط بین آنها فیزیکی، بیولوژیکی و موثر

، حل سخنرانی ، نمایش اسالید، پرسش و پاسخ

 مثال و تمرین

 وایت برد،  ویدئو پرژوکتور

9 
انواع واپاشی های انواع پرتوهای حاصل از مواد رادیواکتیو، 

 هسته ای

، سخنرانی ، نمایش اسالید، پرسش و پاسخ

 مثال ارایه 

 وایت برد،  ویدئو پرژوکتور

10 
رادیوایزوتوپ ها و رادیوداروها، کاربرد رادیوداروها در 

 تشخیص و درمان در علوم پزشکی

، سخنرانی ، نمایش اسالید، پرسش و پاسخ

 مثال ارایه

 پرژوکتوروایت برد،  ویدئو 



11 
)رادیوبیولوژی(،  بیولوژیکی پرتوهای یونساز آسیب های

 بافت های زنده تأثیرات تشعشع بر روی

 وایت برد،  ویدئو پرژوکتور سخنرانی ، نمایش اسالید، پرسش و پاسخ

12 
، معرفی سازمانهای مرتبط، حفاظت در برابر پرتوهای یونساز

 مفهوم خطر در برابر منفعت

، نمایش اسالید، پرسش و پاسخسخنرانی ، 

 مثال ارایه

 وایت برد،  ویدئو پرژوکتور

13 

کمیت ها و واحدها در حفاظت در برابر اشعه یونساز، اصول 

 اساسی حفاظت در برابر اشعه

، حل سخنرانی ، نمایش اسالید، پرسش و پاسخ

 مثال و تمرین

 وایت برد،  ویدئو پرژوکتور

14 
 تصویربرداری پزشکیکلیات اصول فیزیکی روشهای  

 رادیوگرافی و سی تی اسکن

 وایت برد،  ویدئو پرژوکتور سخنرانی ، نمایش اسالید، پرسش و پاسخ

15 

در  کلیات اصول فیزیکی روشهای تصویربرداری پزشکی

(، و PETو  SPECTپزشکی هسته ای )دستگاه های 

MRI  

 پرژوکتوروایت برد،  ویدئو  سخنرانی ، نمایش اسالید، پرسش و پاسخ

16 
امواج فراصوت )اولتراسوند( و استفاده از آنها در پزشکی و 

 داروسازی

 وایت برد،  ویدئو پرژوکتور سخنرانی ، نمایش اسالید، پرسش و پاسخ

17 
، EEG ،ECGامواج و یا سیگنال های حیاتی شامل 

EMG 

 وایت برد،  ویدئو پرژوکتور سخنرانی ، نمایش اسالید، پرسش و پاسخ

 می باشد.در آزمایشگاه فیزیک دانشکده پیراپزشکی  ،بخش عملیمحل تشکیل کالس در توضیح: 
 

 
 


