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کارعٍاضی ارعر فیشیک و ىٍِرضی داٌغجّیان  ىذاظتان:                                      فیشیّنّژی ضهّل غٍّان درس:

 پشعکی

 1-3چِارعٍتَ  ضاغث پاضذگّیی ةَ ضّاالت فساگیس:                                /. واحر                      6 جػرادواحر:

 دکحس ُّعٍگ ٌجفی  ىررس:             ظتق جرول پیّضث                 رس:زىان ارائَ د

 ةافث عٍاضی ٌیاز:پیظ  سودر

 

 غغایی ُای ا اجشای ضازٌره ضهّل، غضهَ و پحاٌطیمداٌغجّیان ة آعٍایی ُرف کهی درس :

 

 ف کهی جهطات : )جِث ُس جهطَ یک ُرف(ُراا

 

 جهطَ اول :  آعٍایی ةا ىلرىات فیشیّنّژی ضهّل  -1

 

  یضهّن یجهطَ دوم :  آعٍایی ةا ىکاٌیطو ُای اٌحلال ىّاد از غغا -2

 

 جهطَ ضّم : عٍادث ىکاٌیطو ایجاد پحاٌطیم غغایی  -3

 

 ضهّنِای جحسیک پزیس  یغاجهطَ چِارم : آعٍایی ةا ىکاٌیطو جغکیم پحاٌطیم غيم در غ -4

 

 و صاف  جهطَ پٍجو : عٍادث فیشیّنّژی اٌلتاض غضهَ ىذعط -5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اُراف ویژه ةَ جفکیک اُراف کهی ُس جهطَ



 

 جهطَ اول

 آعٍایی ةا ىلرىات فیشیّنّژی ضهّل: جهطَ اول ُرف کهی

 جهطَ اول اُراف ویژه

 : در پایان داٌغجّ كادر ةاعر

 

 آٌِادضحَ ةٍری  ةذغِای ىایػات ةرن و ٌحّهآعٍایی ةا  -1-1

 

 ةرنىحیط دادهی آعٍایی ةا  -2-1

 

 در ةرن و اٌراىِای درگیس در آنکهیات ُّىئّضحازیص آعٍایی ةا  -3-1

 

 ىذحهف درایً ضادحيانضادحيان غغا ضهّل و ٌلظ ىّاد عیيیایی آعٍایی ةا  -4-1

 

  آىیتی و حسکثروٌرُای اگشوضحیک ـ اٌروضیحیک و ىکاٌیطعٍادث  -5-1
 

 دومهطَ ج

 یضهّن یآعٍایی ةا ىکاٌیطو ُای اٌحلال ىّاد از غغا: دومجهطَ  ُرف کهی

 دومجهطَ  اُراف ویژه

 : در پایان داٌغجّ كادر ةاعر

 

 کهیات اٌحغار و كّاٌیً فیشیکی ىسةّط ةَ آن آعٍایی ةا  -1-2

 

 ی فیشیّنّژیک اٌّاع کاٌانِای ضریو و پحاضیو کاٌانِای دریچَ دار واةطحَ ةَ ونحاژ و ویژگیِاآعٍایی ةا  -2-2

 

   ی دریچَ دار واةطحَ ةَ نیگاٌرکاٌانِاآعٍایی  -3-2

 

 اضيش ، فغار اضيشی و اضيّالریحَ ىایػات ةرن در حانث ظتیػی آعٍایی ةا  -4-2

 

 اٌحلال فػال اونیَ و فیشیّنّژی پيپ ضریو پحاضیو آعٍایی ةا  -5-2

 

 اضیرُای آىیٍَ از غغا ضهّل  و ّیَ ، ُو اٌحلانی گهّکشاٌحلال فػال داٌعٍادث  -6-2

 

 ضّمهطَ ج

 عٍادث ىکاٌیطو ایجاد پحاٌطیم غغایی: ضّمجهطَ  ُرف کهی

 ضّمجهطَ  اُراف ویژه

 : در پایان داٌغجّ كادر ةاعر

 

 ىتاٌی پحاٌطیهِای اٌحغاری و پحاٌطیم جػادنی ةسای یٌِّای ىذحهف عٍادث  -1-3



 

 ٌسٌطث و ٌحّه ىحاضتَ پحاٌطیم جػادل ةسای یٌِّای ضریو و پحاضیو  جطاویآعٍایی ةا  -2-3

 

 جطاوی گّنرىً و ٌلظ ٌفّذ پزیسی غغا ةَ یٌِّای ىذحهف درایً جطاویآعٍایی ةا  -3-3

  

و ُيچٍیً پيپ ضریو پحاضیو در جغکیم پحاٌطیم  کهس  -پحاضیو  –ٌلظ یٌِّای ىذحهف ضریو عٍادث  -4-3

 اضحساحث غغا 

 

 مچِارهطَ ج

 آعٍایی ةا ىکاٌیطو جغکیم پحاٌطیم غيم در غغا ضهّنِای جحسیک پزیس: چِارمجهطَ  ُرف کهی

 چِارمجهطَ  اُراف ویژه

 : در پایان داٌغجّ كادر ةاعر
 

  آعٍا عّد یيی دریچَ دار واةطحَ ةَ ونحاژفیشیّنّژی کاٌانِای ضریيی و پحاضةا  -1-4

 

نِای ىذحهـف غبـتی و ٌلظ یٌِّای ضریو و پحاضیو را در ىساحم ىذحهف پحاٌطیم غيم و در ضـهّعٍادث  -2-4

   غضالٌی

 

تث ةـَ یٌِّـای جّانی حّادث ىٍجس ةَ ةسوز پحاٌطیم غيم از جيهـَ جيییـس کٍـراکحاٌص غغـا ٌطـآعٍایی ةا  -3-4

 ىذحهف

 

 ژی کاٌانِای پحاضیيییّنّپحاٌطیم ىحػاكب ىذتث و ىکاٌیطو آٌسا ةا جّجَ ةَ فیشعٍادث  -4-4

 

 ةغٍاضرآضحاٌَ ةسای ةسوز پحاٌطیم غيم و ىکاٌیطو فیرةک ىذتث ىحػاكب آٌسا  -5-4

 

 پٍجوهطَ ج

 و صاف عٍادث فیشیّنّژی اٌلتاض غضهَ ىذعط: پٍجوجهطَ  ُرف کهی

 پٍجوجهطَ  اُراف ویژه

 :در پایان داٌغجّ كادر ةاعر

 

 درایً راةعَ  ATPو ٌلظ  نی اٌلتاض آنىکاٌیطو ىّنکّی، آعٍایی ةا اجشای جغکیم دٍُره غضهَ اضکهح -1-5

 

 پحاٌطیم صفحَ ىحسکَ اٌحِایی درىحم جياس غبتی ـ غضالٌی آعٍایی ةا  -2-5

 

 ىحم جياس غبتی ـ غضالٌی غاىم اظيیٍان درآعٍایی ةا  -3-5

 

   ک واحری و چٍر واحریغيهکسد اٌّاع غضالت صاف جآعٍایی ةا  -4-5

  

 و جفاوجِای آن ةا غضهَ ىذعطکاٌیطو ىهکّنی اٌلیاض غضهَ صاف ىآعٍایی ةا  -5-5



 

 ٌلظ غّاىم ةافحی ىّضػی و ُّرىٌِّا در ایجاد اٌلتاض غضهَ صاف ةرون جغکیم پحاٌطیم غيم آعٍایی ةا  -6-5

 

 فیشیّنّژی پشعکی گایحّن و ُال  ىٍاةع:

      

 و ةحخ گسوُی ضذٍساٌی، پسضظ و پاضخ در کالس روش جرریص:
 

 ٌيایظ فیهو آىّزعی   – ةسد وایث – رئّپسوژکحّریو م آىّزعی :وضای
 

 ضٍجظ و ارزعیاةی 

ضِو از ٌيسه کم)ةس  روش       آزىّن

 حطب درصر(

 ضاغث جاریخ 

 ضيً درس ُس جهطَ درصر ٌيسه کم 30 ةحخ کالضی کّئیش

 12 3/9/95 درصر ٌيسه کم 20 جغسیحی جسم آزىّن ىیان 

پص از ُياٍُگی ةا  درصر ٌيسه کم 50 جغسیحی آزىّن پایان جسم

 داٌغجّیان

 

حضّر فػال در 

 کالس

   جادیس ىذتث ةس ٌيسه کم حضّر و غیاب 

 

 رغایث ٌظو کالضی.  –فػال و ىّدس در کالس  ،ةَ ىّكعحضّر  ىلسرات کالس و اٌحظارات از داٌغجّ:

 

 
 

 

 

 

 داٌغکره: EDOٌام و اىضای ىطئّل        ٌام و اىضای ىررس:             ٌام و اىضای ىریس گسوه:        

 جاریخ جحّیم:                          جاریخ ارضال:                                   جاریخ ارضال :



 فیشیّنّژی ضهّل داٌغجّیان ارعر فیشیک و ىٍِرضی پشعکی جرول زىاٌتٍری درس

  8-01چِارعٍتَ  روز و ضاغث جهطَ :

 

 ىررس ىّضّع ُس جهطَ              جاریخ جهطَ

 دکحس ٌجفی آعٍایی ةا ىلرىات فیشیّنّژی ضهّل  24/6/95 1
 دکحس ٌجفی آعٍایی ةا ىکاٌیطو ُای اٌحلال ىّاد از غغا ضهّل 31/6/95 2

 دکحس ٌجفی عٍادث ىکاٌیطو ایجاد پحاٌطیم غغایی 7/7/95 3

آعٍایی ةا ىکاٌیطو جغکیم پحاٌطیم غيم در غغا  14/7/95 4

 ضهّنِای جحسیک پزیس
 دکحس ٌجفی

 دکحس ٌجفی و صاف عٍادث فیشیّنّژی اٌلتاض غضهَ ىذعط 21/7/95 5

 
 

 


