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 نیزر وکارةرد ان در دٌغاپزطکیةا جاریعچَ ٌّر و اطٍاییُغف کهی درس:

 اُغاف کهی زهصات: 

 ٌّر و  نیزرآطٍاییتا -1

 طتلَ ةٍغی شیصحو ُای نیزرآطٍاییتا -2

 ظطرات نیزرآطٍاییتا -3

 ىضافظث در ةراةر نیزرآطٍاییتا -4

 نیزرُای ىّرد اشحفاده در پزطکیآطٍاییتا -5

 ىزایای ةکارگیری نیزر در پزطکیآطٍاییتا -6

 و ادرات درىاٌینیزرُای کو جّان آطٍاییتا -7

 روش ُای جاةض نیزرآطٍاییتا -8

 اطٍای ةااغّل درىان ةا نیزرُای کو جّان -9

 غهم طکصث درىان ةا نیزرآطٍایی ةا  -11

 راپی در دٌغاٌپزطکی ةَ غّرت کهینیزرجآطٍایی ةا  -11

 )ةرگزاری کالس ةػّرت ىسازی(اطٍایی ةادرىان نیزر ضایػات راکحیّ -12

 آطٍایی ةادرىان نیزر ضایػات ویروشی -13

 )ةرگزاری کالس ةػّرت ىسازی(آطٍایی ةا درىان نیزر ضایػات پیگياٌحَ -14

 )ةرگزاری کالس  ةػّرت ىسازی آطٍایی ةا درىان ضایػات زظيی -15

 درىان ضایػات پیض شرطاٌیآطٍایی ةا  -16

 آطٍایی ةا درىان نیزر دردُای فکی غّرجی -17

 

 جاریعچَ نیزر و آطٍایی ةا ٌّر: (27/6/95)زهصِاول ُغف کهی

 : (27/6/95)زهصَ اول اُغاف ویژه

 ٌّر و نیزرآطٍایی ةا  1-1

 آطٍایی ةاپیغایض ٌّر و نیزر1-2

 89دٌغاٌپزطکی ورودی 12جرم ىعاطتان: داٌظسّیان ٌّر و نیزرغٍّان درس: 

 ظِر12انی 9صاغث پاشعگّیی ةَ شّاالت فراگیر: واصغ ٌظری1جػغاد واصغ:)یا شِو اشحاد از واصغ( 

 ىحعػع ةیياریِای دُان فک وغّرت ( دکحر صيیغ رضا ىظفری95-96اولٌیيصال ) 14جا  13 شاغث: زىان ارائَ درس: طٍتَ

 درس پیض ٌیاز:ٌغارد

 

 

 : درس و پیض ٌیاز



 آطٍایی ةا نیزر در پزطکی و زراصی1-3

 نیزرُای درىاٌیآطٍایی ةا 1-4

 آطٍایی ةا نیزر در دٌغاٌپزطکی1-5

 :در پایان داٌظسّ كادر ةاطغ

 یزر را ةظٍاشغ ن-1

 ةا پیغایض ٌّر و نیزر آطٍایی پیغا کرده ةاطغ.-2

 نیزرُای ىّرد اشحفاده در پزطکی و دٌغاٌپزطکی را ةظٍاشغ.-3

 ةا نیزرُای درىاٌی آطٍایی پیغا کرده ةاطغ.-4

 ىّرداشحفاده در دٌغاٌپزطکی آطٍا طغه ةاطغ .ةا نیزرُای -5

 

 طتلَ ةٍغی شیصحو ُای نیزری(:3/7/95)زهصِغوم کهیُغف 

 : (3/7/95)اُغاف ویژه زهصَ دوم

 طتلَ ةٍغی نیزرآىّزش 2-1

 ىزایای ةکارگیری ُر نیزر در دٌغاٌپزطکی و پزطکیآىّزش 2-2

 در پایان داٌظسّ كادر ةاطغ:

 ةٍغی کٍغ .ةحّاٌغ نیزرُا را طتلَ -1

 ىزایای ُر ٌّع نیزر را در دٌغاٌپزطکی و پزطکی ةغاٌغ .-2

 

 ظطرات نیزرآطٍاییتا(:10/7/95)سهصِصّمکهی ُغف

 : (11/7/95)اُغاف ویژه زهصَ شّم

 آىّزش اٌّاع ظطرات نیزر3-1

 غّارض چظيی نیزر آىّزش3-2

 غّارض پّشحی نیزرآىّزش  3-3

 دشحگاه نیزر آىّزش ظطرات ىرةّط ةَ كصيث ُای ىعحهف3-4

 در پایان داٌظسّ كادر ةاطغ:

 اٌّاع ظطرات نیزر را ةغاٌغ .-1

 غّارض چظيی نیزر را ةغاٌغ.-2



 غّارض پّشحی نیزر را ةغاٌغ. -3

 ظطرات ىرةّط ةَ كصيث ُای ىعحهف دشحگاه نیزر را ةغاٌغ .-4

 

 ىضافظث در ةراةر نیزرآطٍاییتا:  (17/7/95)سهصِچِارمُغف کهی

 : (17/7/95)چِارماُغاف ویژه زهصَ 

 دشحّرانػيم ُای ایيٍی نیزرآىّزش 4-1

 چگٌّگی ٌگِغاری از دشحگاه نیزرجراپیآىّزش  4-2

 ىضافظث در ةراةر نیزرآىّزش  4-3

 در پایان داٌظسّ كادر ةاطغ:

 دشحّرانػيم ُای ایيٍی نیزر را ةغاٌغ .-1

 چگٌّگی ٌگِغاری از دشحگاه نیزر را ةغاٌغ .-2

 چگٌّگی ىضافظث از ظّد در ةراةر نیزر را ةغاٌغ.-3

 

 نیزرُای ىّرد اشحفاده در پزطکیآطٍاییتا(:24/7/95)زهصِپٍسوُغف کهی 

 :(24/7/95)پٍسواُغاف ویژه زهصَ 

 نیزرُای ىّرداشحفاده در پزطکی و زراصیآىّزش 5-1

 نیزرُای گازکرةٍیکآىّزش 5-2

 Nd-YAGنیزرُای آىّزش  5-3

 ٌئّن -ُهیّم نیزرُای آىّزش 5-4

 در پایان داٌظسّ كادر ةاطغ:

 نیزرُای ىّرداشحفاده در پزطکی و زراصی را ةظٍاشغ.-1

 نیزرُای گاز کرةٍیک را ةغاٌغ.-2

 را ةغاٌغ.Nd-YAGنیزرُای  -3

 ٌئّن را ةغاٌغ . –نیزرُای ُهیّم -4

 

 ىزایای ةکارگیری نیزر در پزطکیآطٍاییتا(:1/8/95)زهصِظظوُغف کهی 

 :(1/8/95)طظواُغاف ویژه زهصَ 



 ىزایای کاُض ظٌّریزی نیزر درزراصیآطٍایی ةا 6-1

 ةا ىزایای کاُض اشکار نیزرآطٍایی 6-2

 ةا کاُض غفٌّث و آنّدگی در اشحفاده از نیزرآطٍایی 6-3

 در پایان داٌظسّ كادر ةاطغ:

 ىزایای کاُض ظٌّریزی نیزر در زراصی را ةغاٌغ .-1

 نیزر را ةغاٌغ. ىزایای کاُض اشکار-2

 کاُض غفٌّث و آنّدگی در اشحفاده از نیزر را ةغاٌغ .-3

 

 یکيحّاٌّادراجغرىاٌیزرُایتانییآطٍا(:8/8/95)ُغف کهیسهصِِفحو

 :(8/8/95)ُفحواُغاف ویژه زهصَ 

 چگٌّگی ادر نیزر در فازُای شهّنی و ةافحیآىّزط7-1

 ادرات فیزیّنّژیک نیزر در شطش ةافثآىّزش  7-2

 ادرات نیزر ةر شیصحو ایيٍیآىّزش  7-3

 ادرات نیزر ةر شیصحو غروكیآىّزش 7-4

 در پایان داٌظسّ كادر ةاطغ:

 را ةغاٌغ.چگٌّگی ادر نیزر در فازُای شهّنی و ةافحی -1

 را ةغاٌغ.ادرات فیزیّنّژیک نیزر در شطش ةافث -2

 را ةغاٌغ.ادرات نیزر ةر شیصحو ایيٍی -3

 را ةغاٌغ.ادرات نیزر ةر شیصحو غروكی -4

 

 روش ُای جاةض نیزرآطٍاییتا: (15/8/95)سهصِِظحوُغف کهی

 :(15/8/95)ُظحواُغاف ویژه زهصَ 

 آىّزش روش ُای جاةض ىّضػی نیزر8-1

 آىّزش روش طّل ىغاوم نیزر8-2

 جاةض ىحٍاوب نیزرآىّزش روش 8-3

 :در پایان داٌظسّ كادر ةاطغ

 نیزر ىّضػی را ةغاٌغروش ُای جاةض -1



 روش ُای جاةض ىغاوم نیزر را ةغاٌغ-2

 روش ُای جاةض ىحٍاوب نیزر را ةغاٌغ-3

 

 آطٍایی ةا دیگر ىّارد اشحفاده از نیزر درىاٌی(: 22/8/95ُغف کهی زهصَ ٌِو )

 (:22/8/95اُغاف ویژه زهصَ ٌِو )

 آىّزش اشحفاده از نیزر در ةیياری ُای ىعحهف9-1

 در زراصیاز نیزر  آىّزش اشحفاده9-2

 آىّزش کارةرد نیزر در ةیِّطی                                                                                     9-3

 :در پایان داٌظسّ كادر ةاطغ

 ىّارد اشحفاده از نیزر در ةیياری ُای ىعحهف را ةغاٌغ.-1

 ةغاٌغ.ىّارد اشحفاده از نیزر  در زراصی را -2

 کارةرد نیزر در ةیِّطی را ةغاٌغ .   -3

 

 غهم طکصث درىان ةا نیزر(: آطٍایی ةا 29/8/95ُغف کهی زهصَ دُو )

 (:29/8/95ُو )اُغاف ویژه زهصَ د

 غهم طکصث واةصحَ ةَ دشحگاه نیزرآىّزش 10-1

 غهم طکصث واةصحَ ةَ ةیيارآىّزش 10-2

 

 :در پایان داٌظسّ كادر ةاطغ

 را ةغاٌغ.غهم طکصث واةصحَ ةَ دشحگاه نیزر -1

 را ةغاٌغ.غهم طکصث واةصحَ ةَ ةیيار -2

 آطٍایی ةا نیزرجراپی در دٌغاٌپزطکی(: 6/9/95ُغف کهی زهصَ یازدُو )

 (:6/9/95اُغاف ویژه زهصَ یازدُو )

 آىّزش کارةرد نیزر در ةیياری ُای دُان11-1

 آىّزش کارةرد نیزر در ةی صصی11-2

 آىّزش کارةرد نیزر در زراصی دُان11-3

 آىّزش کارةرد نیزر در پروجز11-4



 آىّزش کارةرد نیزر در ایيپهٍث11-5

 آىّزش کارةرد نیزر در ارجّدٌصی11-6

 :در پایان داٌظسّ كادر ةاطغ

 کارةرد نیزر در ةیياری ُای دُان را ةغاٌغ.-1

 کارةرد نیزر در ةی صصی را ةغاٌغ.-2

 دُان را ةغاٌغ . کارةرد نیزر در زراصی-3

 کارةرد نیزر در پروجز ا ةغاٌغ .-4

 کارةرد نیزر در ایيپهٍث  را ةغاٌغ .-5

 کارةرد نیزر در ارجّدٌصی را ةغاٌغ .-6

 

 اطٍایی ةادرىان نیزر ضایػات راکحیّ)ةرگزاری کالس ةػّرت ىسازی((: 13/9/95زدُو )دواُغف کهی زهصَ 

 

 (:13/9/95زدُو )دوااُغاف ویژه زهصَ 

 آطٍایی ةا پیّژٌیک گراٌهّىا12-1

 آطٍایی ةا نیپّم12-2

 آطٍایی ةا فیتروم جضریکی12-3

 آطٍایی ةا ىّکصم12-4

 :در پایان داٌظسّ كادر ةاطغ

 ىّارد اشحفاده از نیزر در درىان پیّژٌیک گراٌهّىا ةغاٌغ  -1

 ىّارد اشحفاده از نیزر در درىاٌهیپّم ةغاٌغ-2

 درىان فیتروم جضریکی ةغاٌغىّارد اشحفاده از نیزر در -3

 ىّارد اشحفاده از نیزر در درىاٌيّکصم ةغاٌغ-4

 

 یروشیػاجّیزرضایتادرىاٌهییآطٍا (:20/9/95ُغف کهی زهصَ شیزدُو )

 (:21/9/95اُغاف ویژه زهصَ شیزدُو )

 آطٍایی ةا درىان نیزری پاپیهّىا13-1

 آطٍایی ةا درىان نیزری ُرپس13-2



 نیزری کّکصاکی ویروس ُاآطٍایی ةا درىان 13-3

 :در پایان داٌظسّ كادر ةاطغ

 ىّارد اشحفاده از نیزر در درىان  نیزریپاپیهّىا  ةغاٌغ-1

 ىّارد اشحفاده از ةا درىان نیزری ُرپس ةغاٌغ-2

 ىّارد اشحفاده ازةا درىان نیزری کّکصاکی ویروس ُا  ةغاٌغ-3

 

 (یکالشتػّرجيسازیةرگزار)گياٌحَیػاجپیزرضایتادرىاٌهییآطٍا(: 11/10/95ُغف کهی زهصَ چِاردُو )

 (:11/11/95اُغاف ویژه زهصَ چِاردُو )

 آطٍایی ةا درىان نیزری ىاکّل ىالٌّجیک 14-1

 آطٍایی ةا درىان نیزری پیکياٌحاشیّن فیزیّنّژیک14-2

 شیگاری ُاآطٍایی ةا درىان نیزری پیکياٌحاشیّن 14-3

 نیکً پالن آطٍایی ةا درىان نیزری پیکياٌحاشیّن14-4

 

 :در پایان داٌظسّ كادر ةاطغ

 ىّارد اشحفاده از نیزر در درىان ىاکّل ىالٌّجیک ةغاٌغ-1

 ىّارد اشحفاده از نیزر در درىاٌپیکياٌحاشیّن فیزیّنّژیک ةغاٌغ -2

 ىّارد اشحفاده از نیزر در درىان پیکياٌحاشیّن شیگاری ُا ةغاٌغ-3

 درىاٌپیکياٌحاشیّن نیکً پالن ةغاٌغىّارد اشحفاده از نیزر در -4

 

 یکالشتػّرجيسازیةرگزار) یػاجزظيیتادرىاٌضاییآطٍا(: 18/10/95ُغف کهی زهصَ پاٌزدُو )

 (:18/11/95اُغاف ویژه زهصَ پاٌزدُو )

 آىّزش کارةرد نیزری درىان آفث15-1

 آىّزش کارةرد نیزری درىان زظيی نیکً پالن15-2

 زظو پٍفیکّس آىّزش کارةرد نیزری درىان15-3

 آىّزش کارةرد نیزری درىان زظو ىّکّزیث15-4

 

 



 :در پایان داٌظسّ كادر ةاطغ

 کارةرد نیزر در درىان آفث را ةغاٌغ.-1

 کارةرد نیزر در درىان زظيی نیکً پالن را ةغاٌغ.-2

 ّس را ةغاٌغ .کارةرد نیزر در درىان زظو پيفیگ-3

 . کارةرد نیزر در درىان زظو ىّکّزیث ا ةغاٌغ-4

 یظصرطاٌیػاجپیتادرىاٌضاییآطٍا(:25/10/95ُغف کهی زهصَ طاٌزدُو )

 (:25/11/95دُو )طاٌزاُغاف ویژه زهصَ 

 هیزری نکّپالکیاتادرىاٌییآطٍا16-1

 هیزری اریحرو پالکیاتادرىاٌییآطٍا16-2

 هیزری ضایػَ ٌاطی از جٍتاکّ زّیغٌیتادرىاٌییآطٍا16-3

 :در پایان داٌظسّ كادر ةاطغ

 نیزر در درىان نکّپالکیا را ةغاٌغ. کارةرد-1

 کارةرد نیزر در درىان اریحرو پالکیا را ةغاٌغ.-2

 کارةرد نیزر در درىان ضایػَ ٌاطی از جٍتاکّ زّیغٌی را ةغاٌغ .-3

 

 یػّرجیفکیزردردُایتادرىاٌهییآطٍا(:2/11/95ُغف کهی زهصَ ُفغُو )

 (:2/11/95غُو )ُفحاُغاف ویژه زهصَ 

 ی ٌّرونّژیکغردُایزریتادرىاٌهییآطٍا17-1

 ی ىفػم گیر گاه فکیغردُایزریتادرىاٌهییآطٍا17-2

 ی غضالت فکی و غّرجیغردُایزریتادرىاٌهییآطٍا17-3

 :در پایان داٌظسّ كادر ةاطغ

 ٌّرونّژیک را ةغاٌغ. یغردُایزرینکارةرد نیزر در درىان  -1

 ىفػم گیر گاه فکی را ةغاٌغ. یغردُایزرینکارةرد نیزر در درىان -2

 غضالت فکی و غّرجی را ةغاٌغ . یغردُایزرینکارةرد نیزر در درىان -3

 

 

 86کارةرد نیزر در دٌغاٌپزطکی دکحر فکرآزاد چاپکحاب ىٍاةع:



 

 شعٍراٌی؛ پرشض و پاشطروش جغریس: 

 

 ویغیّ پروژکحّر؛ نپ جاپوشایم آىّزطی: 

 

 شاغث جاریط درغغ(شِو از ٌيره کم )ةر صصب  روش آزىّن

 14 -13 4/9/95 %5 جظریضی کّئیز

 14 -13 2/9/95 %41 ای جظریضی و چِارگزیٍَ آزىّن ىیان جرم

  3/11/95 %51 ای چِار گزیٍَ آزىّن پایان جرم

   %5 صضّر و غیاب صضّر فػال در کالس

 

اگر داٌظسّیی صضّر فػال در کالس ٌغاطحَ ةاطغ صق طرکث در آزىّن پایان جرم را ٌغارد و از  ىلررات کالس و اٌحظارات از داٌظسّ: 

ضخ ىّرد ٌظر را ىطانػَ کرده ةاطغو ةَ داٌظسّیاٌی کَ كادر ةاطٍغ در کالس ةَ شّاالت ىغرس رود کَ كتم از کالس ىت داٌظسّ اٌحظار ىی

 پاشط دٍُغ ٌيره ىذتث جػهق ىی گیرد.

 

 داٌظکغه: EDOٌام و اىضای ىغرس:                       ٌام و اىضای ىغیر گروه:                           ٌام و اىضای ىصئّل 

 ل:جاریط ارشا جاریط جضّیم:                                           جاریط ارشال:                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 ٌّرنیزر :زغونزىاٌتٍغیغرس

 (95-96 ٌیيصاالول) 14 جا 13: طٍتِصاغث: روزوشاغحسهصَ

 86کحاب کارةرد نیزر در دٌغاٌپزطکی دکحر فکرآزاد چاپرفرٌس:

 

 ىغرس ىّضّع ُر زهصَ جاریط زهصَ

 صيیغرضا ىظفریدکحر  زریتاٌّرونییآطٍا 27/6/95 1

 دکحر صيیغرضا ىظفری شیصحو ُای نیزر آطٍاییتاطتلَ ةٍغی 3/7/95 2

 دکحر صيیغرضا ىظفری زریتاظطراجهییآطٍا 11/7/95 3

 دکحر صيیغرضا ىظفری زریتاىضافظحغرةراةرنییآطٍا 17/7/956 4

 آطٍاییتا نیزرُای ىّرد اشحفاده در پزطکی 24/7/95 5

 

 دکحر صيیغرضا ىظفری

 دکحر صيیغرضا ىظفری یزردرپزطکیهیریتکارگیایتاىزاییآطٍا 1/8/95 6

 دکحر صيیغرضا ىظفری یکيحّاٌّادراجغرىاٌیزرُایتانییآطٍا 8/8/95 7

 دکحر صيیغرضا ىظفری زریحاةظهیتاروطِاییآطٍا 15/8/95 8

 دکحر صيیغرضا ىظفری کيحّانیزرُایتااغّنغرىاٌتانیطٍاآ 22/8/95 9

 دکحر صيیغرضا ىظفری زریتاغههظکصحغرىاٌتانییآطٍا 29/8/95 11

 دکحر صيیغرضا ىظفری یتِػّرجکهیغردٌغاٌپزطکیزرجراپیتانییآطٍا 6/9/95 11

 دکحر صيیغرضا ىظفری (یکالشتػّرجيسازیةرگزار)ّیػاجراکحیزرضایتادرىاٌهییاطٍا 13/9/95 12

 دکحر صيیغرضا ىظفری یروشیػاجّیزرضایتادرىاٌهییآطٍا 21/9/95 13

 دکحر صيیغرضا ىظفری (یکالشتػّرجيسازیةرگزار)گياٌحَیػاجپیزرضایتادرىاٌهییآطٍا 27/9/95 14

15 
 

 دکحر صيیغرضا ىظفری یکالشتػّرجيسازیةرگزار) یػاجزظيیتادرىاٌضاییآطٍا 4/11/95

 دکحر صيیغرضا ىظفری یظصرطاٌیػاجپیتادرىاٌضاییآطٍا 11/11/95 16

 دکحر صيیغرضا ىظفری یػّرجیفکیزردردُایتادرىاٌهییآطٍا 18/11/95 17

 

 


