
 ةً ىام رسا                                                                      

 داىؼگاه غلَم پضػكي كصناىؼاه

 پضػكيپیصا داىؼكسه

                                 رظَل آزنَن فص -  دكحص اخعان رسانصادینسرس :                                     فیضیک غهَنيطصح درس:  

(                 یک واخس غهلي -واخس ىظصی 2واخس ) 3جػساد و ىَع واخس :                               65-66ىیهعال اول جصم و ظال جدؿیلي :  

                                                                       -    درس پیغ ىیاز :            كارػياظي غلَم آزنایؼگاٌي  1داىؼجَیان جصم نزاطتان : 

          13-14ظً ػيتً زنان پاظزگَیي ةً ظَاالت فصاگیص :        )غهلي(  2-4و چٍارػيتً   11-12ظً ػيتً زنان ارائً درس: 

  اٌساف كلي:

 نَرد اظحفاده در آزنایؼگاه ٌای جؼزیؽ طتيٌای ز كاز دظحگاهصآػيایي ةا نتاىي و اؾَل فیضیكي ، ظارحهان و ط 

 

 : اٌساف ىظصی

 اؾَل كلي دظحگاٌٍای آزنایؼگاٌيآػيایي ةا  –نػصفي درس و كحاب و ةیان كلیات درس      جلعً اول :

 (نایػات ةیَلَژیكي ) ظاىحصیفیَژ  دظحگاٌٍای ظيجغآػيایي ةا جلعً دوم : 

 و رفصكحَنحصیقطتغ ظيجي آػيایي ةا جلعً ظَم:              

 آػيایي ةا روػٍای طیف ظيجيجلعً چٍارم:              

 فلَئَرونحصی –آػيایي ةا فحَنحص ػػلً ای جلعً پيجم :               

 آػيایي ةا نیكصوظكَپ ٌای ىَریجلعً ػؼم:              

 آػيایي ةا نیكصوظكَپ الكحصوىيجلعً ٌفحم :              

 آػيایي ةا ظیعحم ٌای جدلیل گصگازٌای رَنجلعً ٌؼحم:             

 كصوناجَگصافي -آػيایي ةا روػٍای جفكیک نَاد نزلَطجلعً ىٍم :              

 الكحصوفَرز –آػيایي ةا روػٍای جفكیک نَاد نزلَط جلعً دٌم:              

 ی نَلفً ٌای رَىيآػيایي ةا وظایل اىسازه گیصجلعً یازدٌم:              

 آػيایي ةا رادیَایهَىَاظيجلعً دوازدٌم :              

 آػيایي ةا روش االیضاجلعً ظیضدٌم :               

 ) ةً ؾَرت نجازی( آػيایي ةا روش ٌای ظيجغ ایهيَلَژیكي : فلَظایحَنحصیجلعً چٍاردٌم :                

 ىؼص اجهي ةا پالظهای جفث ػسه القایيطیف ظيجي جلعً پاىضدٌم :               

  NMRآػيایي ةا طیف ظيجي  جلعً ػاىضدٌم:              

 آػيایي ةا ظیعحهٍای اىسازه گیصی  جصیان و خجم رَن جلعً ٌفسٌم:               

 

 

 

 

 اٌساف ویژه )رفحاری( نتحيي ةص اٌساف ىظصی: 
 



 اؾَل كلي دظحگاٌٍای آزنایؼگاٌي –نػصفي درس و كحاب و ةیان كلیات درس جلعً اول :     

 داىؼجَ قادر ةاػس: 

 ظیعحم یا دظحگاه را جػصیف ىهایس. .1

 روػٍای كاٌغ رطا، رَاص كلي و كالیتصاظیَن در ظیعحم را جؼصیح كيس. .2

 غَانل نَدص در ایهيي الكحصیكي دظحگاه ٌا و ةیهارظحان ٌا را جفعیص كيس. .3

 

 دظحگاٌٍای ظيجغ نایػات ةیَلَژیكي ) ظاىحصیفیَژ و رفصكحَنحصی(آػيایي ةا جلعً دوم : 

 داىؼجَ قادر ةاػس: 

 اؾَل فیضیكي آٌيگ جً ىؼیو ػسن ذرات در ظاىحصیفیَژ را ةا رواةط ریاضي نصةَطً جؼصیح كيس.  .1

 را جػصیف كيس و واخس آن را ةيَیعیس.   RCFذرات، فاكحَر   Sedimentationاؾطالخات ضصیب رظَب  .2

 اىَاع ظاىحصیفیَژ را ىام ةتصد و كارةصد آىٍا را جؼصیح ىهایس.  .3

 ةا اؾَل كار جاكَنحصٌا آػيا ػَد.  .4
 

 

 و قطتغ ظيجي رفصكحَنحصی  جلعً ظَم:

 اؾَل فیضیكي رفصكحَنحص را جؼصیح كيس و كارةصد آن در آزنایؼگاه را ةیان كيس.  .1

 ظارحار رفصكحَنحص و اىَاع آن را ةیان كيس.  .2

 اؾَل فیضیكي خاكم ةص قطتؼگص را ػصح دٌس.  .3

 اجضا دظحگاه قطتؼگص را ىام ةتصد. .4

 كارةصدٌای قطتؼگص را در غلَم آزنایؼگاٌي ػصح دٌس.  .5

 

 روػٍای طیف ظيجي آػيایي ةا  جلعً چٍارم: 

 داىؼجَ قادر ةاػس: 

 ػهاجیک جَضیح دٌس . اؾَل كلي اظپكحصوفحَنحصی را ةا رظم .1

 اىَاع نيتع جغشیً در اظپكحصوفحَنحصٌا را ىام ةتصیس و ویژگیٍای ٌص یک را جؼصیح كيس. .  .2

اىَاع اىحزاب كييسه ٌای طَل نَج در اظپكحصوفحَنحص را ىام ةتصد، ظارحهان آىٍا را جؼصیح كيس و ویژگیٍای آىٍا را ةا  .3

 ٌم نقایعً كيس.

 .َنحص را جَضیح دٌسالنتصت در اظپكحصوفح-قاىَن ةیص .4

 

 فلَئَرونحصی –فحَنحص ػػلً ای آػيایي ةا جلعً پيجم :  

 داىؼجَ قادر ةاػس: 

 جفاوت ٌای غهسه فحَنحص ػػلً ای ةا اظپكحصوفحَنحص را ةصػهارد.  .1

 را جَضیح دٌس و طصح ػهاجیک فحَنحصٌای ػػلً ای را رظم كيس.   آىٍااىَاع فحَنحصٌای ػػلً ای را ىام ةتصد و جفاوت  .2

 اظاس روش فلَئَرونحصی را جَضیح دٌس و طصح ػهاجیک آن را رظم ىهایس.  .3

 اظاس روش طیف ظيجي نادون قصنض را جَضیح دٌس و طصح ػهاجیک آن را رظم ىهایس.  .4

 



 

 نیكصوظكَپ ٌای ىَریآػيایي ةا جلعً ػؼم: 

 داىؼجَ قادر ةاػس: 

 اؾَل كلي و اجضای آن نیكصوظكَپ ٌای ىَری را جَضیح دٌس. .1

 قسرت جفكیک نیكصوظكَپ را جػصیف كيس و غَانل نَدص ةص ایو كهیث در نیكصوظكَپ ىَری را جؼصیح ىهایس.  .2

 اؾطالخات ةضرگيهایي و جَان نیكصوظكَپ را جؼصیح ىهایس.  .3

 ٌصیک نزحؿصاً جَضیح دٌس.  اىَاع نیكصوظكَپ ٌای ىَری را ىام ةتصد و در نَرد ویژگیٍای .4

 

 نیكصوظكَپ الكحصوىيآػيایي ةا جلعً ٌفحم : 

 داىؼجَ قادر ةاػس: 

 اؾَل فیضیک خاكم ةص نیكصوظكَپ الكحصوىي را جؼصیح كيس ..  .1

 اىَاع نیكصوظكَپ الكحصوىي را ىام ةتصد و جفاوت ٌای غهسه آىٍا را ػصح دٌس.  .2

 جَىلي را ػصح دٌس.  -اظاس فیضیكي نیكصوظكَپ روةؼي .3

 كارةصدٌای نیكصوظكَپ الكحصوىي را ةیان كيس.  .4

 

 ظیعحم ٌای جدلیل گص گازٌای رَنآػيایي ةا جلعً ٌؼحم: 

 داىؼجَ قادر ةاػس: 

 نفاٌیم كلي دظحگاٌٍای جدلیل گص گازٌای رَن را ةیان كيس. .1

 را ػصح دٌس. PHدظحگاه اىسازه گیصی اظیس و ةاز گازٌای رَن یا اىسازه گیصی  .2

 را ػصح دٌس. PCO2و اىسازه گیصی فؼار دی اكعیس كصةو PO2دظحگاه اىسازه گیصی فؼار جضیي اكعیژن  .3

 

 كصوناجَگصافي -روػٍای جفكیک نَاد نزلَطآػيایي ةا جلعً ىٍم : 

 داىؼجَ قادر ةاػس: 

 را ػصح دٌس. اظاس كصوناجَگصافي .1

 اىَاع نزحلف روش ٌای كصوناجَگصافي را ىام ةصده و ػصح دٌس. .2

 كارةصدٌای اىَاع نزحلف كصوناجَگصافي را ىام ةصده و جفعیص كيس. .3

 

 الكحصوفَرز–روػٍای جفكیک نَاد نزلَط آػيایي ةا جلعً دٌم: 

 داىؼجَ قادر ةاػس: 

 اؾَل و پایً فیضیكي الكحصوفَرزرا ةیان كيس. .1

 نزحلف الكحصوفَرز را ىام ةصده و ػصح دٌس.اىَاع  .2

 كارةصدٌای اىَاع نزحلف الكحصوفَرز را ةیان كيس. .3

 

 وظایل اىسازه گیصی نَلفً ٌای رَىيآػيایي ةا  جلعً یازدٌم:

 داىؼجَ قادر ةاػس: 



 وظایل الكحصوىیكي ةصای اىسازه گیصی و ػهارش نَلفً ٌای رَن را ػصح دٌس. .1

 نَلفً ٌای رَىي را ىام ةصده و جفعیص كيس.اىَاع روػٍای اىسازه گیصی  .2

 نضایا و نػایب وظایل اىسازه گیصی نَلفً ٌای رَىي را ػصح دٌس. .3

 

 

 رادیَایهَىَاظيآػيایي ةا جلعً دوازدٌم : 

  داىؼجَ قادر ةاػس: 

 اؾَل پایً روش رادیَایهيَاظي را ػصح دٌس. .1

 كارةصدٌای نزحلف روش رادیَایهيَاظي را جَضیح دٌس. .2

 نػایب رادیَایهيَاظي را ةیان كيس. نضایا و .3

 

 روش االیضا آػيایي ةاجلعً ظیضدٌم : 

 داىؼجَ قادر ةاػس: 

 روش االیضا و نصاخل نزحلف آن را جَضیح دٌس. .1

 اىَاع روش ٌای نزحلف االیضا را ىام ةصده و ػصح دٌس. .2

 ویژگي ٌای دظحگاه رَاىغ و اؾَل كاركصد آن را جفعیص كيس. .3

 االیضا را ةیان كيس.روش ٌای ػعحؼَ در روش  .4
 

 ) ةً ؾَرت نجازی( روش ٌای ظيجغ ایهيَلَژیكي آػيایي ةاجلعً چٍاردٌم : 

 داىؼجَ قادر ةاػس: 

 اؾَل پایً فلَظایحَنحصی را ةیان كيس. .1

 روش ٌای آناده ظازی ىهَىً، روش ٌای جساظازی و آػكارظازی در فلَظایحَنحصی را ػصح دٌس. .2

 كارةصدٌای آن را جَضیح دٌس.نتاىي لَنیيعاىط ػیهیایي و  .3

 كارةصدٌای  روش فلَظایحَنحصی ػصح دٌس.   .4
 

 طیف ظيجي ىؼص اجهي ةا پالظهای جفث ػسه القایيجلعً پاىضدٌم :  

 داىؼجَ قادر ةاػس: 

 ةزغ ٌای نزحلف دظحگاه طیف ظيجي ىؼص اجهي ةا پالظهای جفث ػسه القایي را ػصح دٌس. .1

 كيس.روش ٌای آناده ظازی ىهَىً را ةیان  .2

 روش ٌا و جكيیک ٌای جساظازی و آػكارظازی را ػصح دٌس. .3

 كارةصدٌای روش طیف ظيجي ىؼص اجهي ةا پالظهای جفث ػسه القایي .4

  NMRآػيایي ةا طیف ظيجي جلعً ػاىضدٌم : 

 داىؼجَ قادر ةاػس: 

  ىظصیً رزوىاىط نغياطیعي ٌعحً را ػصح دٌس.  .1

 را ةیان كيس.  NMRآدار ندیطي ةص طیفٍای   .2

 را ػصح دٌس.  NMRكارةصدٌای پصوجَن   .3



 در نَرد نتاىي جؿَیصةصداری رزوىاىط نغياطیعي ٌعحً ةدخ كيس.  .4

 

 خجم رَن جصیان و آػيایي ةا ظیعحم ٌای اىسازه گیصی جلعً ٌفسٌم: 

 داىؼجَ قادر ةاػس: 

 یط رَن را ػصح دٌس. طاظاس جصیان ظيج ٌای الكحصونغيا  .1

 را ػصح دٌس.اظاس جصیان ظيج ٌای اولحصاظَىس    .2

 اظاس پلیحیعهَگصافي انپساىط الكحصیكي را ػصح دٌس.   .3

 در نَرد نتاىي فیضیكي ظيعَرٌای ظصغث جصیان ٌهصفث ةدخ كيس.   .4

 

 نياةع:  -

 كحاةٍای نصجع: 

1. John Webster .Medical Instrumentation: Application and Design.  Wiley India Pvt. 

2009.  Third edition.  

 

 كحاةٍای فارظي : 

 

  -گٍصوئي(ػٍتازی داریَش دكحص  اؾَل فیضیک دظحگاٌٍای آزنایؼگاه) -1

 داىؼگاه غلَم پضػكي ایصان-نٍياز جػفصپَر –اؾَل فیضیک دظحگاٌٍای آزنایؼگاٌي  -2

 اظحصاجژی آنَزػي:  -

  ، آزنایغ و نؼاٌسه كار كصد دظحگاه ٌای در آزنایؼگاه ٌا CDظزيصاىي، ىؼان دادن فیلم 

 وظایل ظهػي ةؿصی: -

 اظحفاده از ویژیَالیضر 

 روش ارزػیاةي: -

 جصم ، انحدان پایان جصم.  ای، ظؤال جؼصیدي ، انحدان نیانٌای چٍار گضیيً فػالیث كالظي، كَئیض،  جعث

 

 

 

 

 

 
 

 )غهلي(   2-4و چٍارػيتً   11-12ظً ػيتً زنان ارائً درس: 

    كارػياظي غلَم آزنایؼگاٌي  1داىؼجَیان جصم : نزاطتان

        ةيسی: جسول زنان -  

 جاریذججٍیضات  آنَزػي  نسرس نَضَعػهاره  ردیف

https://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22John+Webster%22


 

 نَرد ىیاز جلعً

نػصفي درس و كحاب و ةیان كلیات درس  جلعً اول 1

آػيایي ةا اؾَل كلي دظحگاٌٍای  –

 آزنایؼگاٌي

دكحص اخعان 

 رسانصادی

-ویسیَ پصوژكحَر

 وایث ةصد-كانپیَجص

23/6/1395 

آػيایي ةا دظحگاٌٍای ظيجغ نایػات  جلعً دوم 2

 ةیَلَژیكي ) ظاىحصیفیَژ(

دكحص اخعان 

 رسانصادی

-ویسیَ پصوژكحَر

 وایث ةصد-كانپیَجص

33 /6/1395 

 -جػطیل رظهي

 جتصاىيجلعً 

آػيایي ةا روػٍای رفصكحَنحصی و قطتغ  جلعً ظَم 3

 ظيجي

دكحص اخعان 

 رسانصادی

-ویسیَ پصوژكحَر

 وایث ةصد-كانپیَجص

6 /7/1395 

جلعً  4

 چٍارم 
دكحص اخعان  آػيایي ةا روػٍای طیف ظيجي 

 رسانصادی

-ویسیَ پصوژكحَر

 وایث ةصد-كانپیَجص

13/7/1395 

جلعً  5

 پيجم
دكحص اخعان  فلَئَرونحصی –آػيایي ةا فحَنحص ػػلً ای 

 رسانصادی

-ویسیَ پصوژكحَر

 وایث ةصد-كانپیَجص

23/7/1395 

 -جػطیل رظهي

 جلعً جتصاىي

جلعً  6

 ػؼم
دكحص اخعان  آػيایي ةا نیكصوظكَپ ٌای ىَری

 رسانصادی

-ویسیَ پصوژكحَر

 وایث ةصد-كانپیَجص

27/7/1395 

آقای رظَل  نیكصوظكَپ الكحصوىيآػيایي ةا  جلعً ٌفحم 7

 آزنَن فص

-ویسیَ پصوژكحَر

 وایث ةصد-كانپیَجص

4/8/1395 

جلعً  8

 ٌؼحم
آػيایي ةا ظیعحم ٌای جدلیل گص گازٌای 

 رَن

آقای رظَل 

 آزنَن فص

-ویسیَ پصوژكحَر

 وایث ةصد-كانپیَجص

11/8/1395 

 -آػيایي ةا روػٍای جفكیک نَاد نزلَط جلعً ىٍم 9

 كصوناجَگصافي

آقای رظَل 

 آزنَن فص

-ویسیَ پصوژكحَر

 وایث ةصد-كانپیَجص

18/8/1395 

–آػيایي ةا روػٍای جفكیک نَاد نزلَط  جلعً دٌم 13

 الكحصوفَرز

آقای رظَل 

 آزنَن فص

-ویسیَ پصوژكحَر

 وایث ةصد-كانپیَجص

25/8/1395 

جلعً  11

 یازدٌم

آػيایي ةا وظایل اىسازه گیصی نَلفً ٌای 

 رَىي

آقای رظَل 

 آزنَن فص

-ویسیَ پصوژكحَر

 وایث ةصد-كانپیَجص

2/9/1395 

جلعً  12

 دوازدٌم

آقای رظَل  آػيایي ةا رادیَایهَىَاظي

 آزنَن فص

-ویسیَ پصوژكحَر

 وایث ةصد-كانپیَجص

9/9/1395 

جلعً  13

 ظیضدٌم

آقای رظَل  آػيایي ةا روش االیضا

 آزنَن فص

-ویسیَ پصوژكحَر

 وایث ةصد-كانپیَجص

16/9/1395 

جلعً  14

 چٍاردٌم 
آػيایي ةا روش ٌای ظيجغ ایهيَلَژیكي 

 ) ةً ؾَرت نجازی( : فلَظایحَنحصی

دكحص اخعان 

 رسانصادی

-ویسیَ پصوژكحَر

 وایث ةصد-كانپیَجص

23/9/1395 

جلعً   15

 پاىضدٌم 
طیف ظيجي ىؼص اجهي ةا پالظهای جفث 

 ػسه القایي

دكحص اخعان 

 رسانصادی

-ویسیَ پصوژكحَر

 ةصد وایث-كانپیَجص

33/13/1395 

جلعً  16

 ػاىضدٌم
دكحص اخعان          NMRآػيایي ةا طیف ظيجي   

 رسانصادی

-ویسیَ پصوژكحَر

 وایث ةصد-كانپیَجص

7/13/1395 

جلعً  17

 ٌفسٌم
آػيایي ةا ظیعحهٍای اىسازه گیصی  جصیان 

 و خجم رَن

دكحص اخعان 

 رسانصادی

-ویسیَ پصوژكحَر

 وایث ةصد-كانپیَجص

14/13/1395 


