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  نام خداه ب
  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

  دانشکده بهداشت
    Lessen Plan قالب نگارش طرح درس

   
                                                  )1ترم (  کارشناسی بهداشت حرفه ايدانشجویان : مخاطبان                         1اختصاصی فیزیک  :عنوان درس   

                                        ندارد:  درس  پیش نیاز          نظري 2 : نوع واحدتعداد و   
                                                      14- 16 شنبهدو   :ساعت مشاوره                            95-96نیمسال اول :  زمان ارائه درس  
  دکتر کریم خوش گرد :مدرس   

  
  

  

  :هدف کلی درس
  مباحث گرما و ترمودینامیک، فیزیک اتمی و هسته اي دانشجویان با ییآشنا 

  

  )جهت هرجلسه یک هدف(: اهداف کلی جلسات 
 قانون صفرم ترمودینامیکتعادل گرمایی، ، مفهوم دماعلم ترمودینامیک، آشنایی دانشجویان با  -1
 انبساط بر اثر گرما، هاي دما سنجیاندازه گیري دما و مقیاس آشنایی دانشجویان با  - 2
 تابش گرما و قوانین مربوطه تبادل گرمایی، رسانش، همرفت وانتقال یا ، گرما، ظرفیت گرمایی  موادحالت مواد، آشنایی دانشجویان با  -3
 ، بررسی قوانین گازهامفهوم فشار، فشار در سیاالت و قوانین مربوطهآشنایی دانشجویان با  - 4
  فرایندهاي مختلف ترمودینامیکی و قوانین مربوطه دانشجویان باآشنایی  -5
  قوانین اول و دوم ترمودینامیک و مسایل مربوطهآشنایی دانشجویان با  -6
  بازدهی ماشین هاي حرارتی، ضریب عملکرد یخچال ها و قوانین مربوطهآشنایی دانشجویان با  - 7
  ر شاره ها و قوانین مربوطه، اصل ارشمیدساستاتیک شاره ها، سکون دآشنایی دانشجویان با  - 8
  معادله پیوستگی، شاره) جریان(ویژگی هاي کلی شارش ، شاره) جریان(مفاهیم کلی شارش دینامیک شاره ها، آشنایی دانشجویان با  - 9
 ، قانون توریچلیبررسی حالت هاي خاص کاربردي از معادله برنولی، معادله برنولی دینامیک شاره ها،آشنایی دانشجویان با  - 10
  و ویژگی هاي آن ، بررسی خصوصیاتمروري بر ساختار اتمآشنایی دانشجویان با  -11
  )ابر الکترونی(مدل هاي اتمی مختلف، مدل اتمی کوانتومی آشنایی دانشجویان با  - 12
  نسبیتی، دینامیک فیزیک نوین، نظریه نسبیت خاص و پیامدهاي موضوعی آن شپیدای آشنایی دانشجویان با -13
  هسته، بررسی خصوصیات و ویژگی هاي آن ساختار آشنایی دانشجویان با  - 14
  و مفاهیم مرتبط با پرتوهاي یونیزان؛ پرتوزاییآشنایی دانشجویان  - 15
  انواع تبدیالت و واکنش هاي هسته اي و بررسی سینماتیک تبدیلآشنایی دانشجویان با  - 16
  اي یونیزان و پرتوهاي حاصل از واپاشی هاي هسته اي در پزشکی و صنعت و محیط زیستکاربرد پرتوهآشنایی دانشجویان با  - 17

  

  هرجلسه  کلیاهداف ویژه رفتاري به تفکیک اهداف    
  جلسه اول

 علم ترمودینامیک، مفهوم دما، تعادل گرمایی، قانون صفرم ترمودینامیکآشنایی با :  هدف کلی

: اهداف ویژه  
  درپایان دانشجو قادر باشد

  

   .ضرورت مطالعه ترمودینامیک و کاربرد آن در زندگی روزمره را درك کند -1-1
   .توضیح دهد کمیت هاي ماکروسکوپیک و میکروسکوپیک را بشناسد و  -1-2
   .دماي یک جسم را تعریف کند -1-3
  .را توضیح دهدمفهوم تعادل گرمایی و قانون صفرم ترمودینامیک  -1-4

  جلسه دوم
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  اندازه گیري دما و مقیاس هاي دما سنجی، انبساط بر اثر گرماآشنایی با :  هدف کلی
  :  اهداف ویژه

  درپایان دانشجو قادر باشد
  . با مفهوم دما از جنبه هاي ماکروسکوپیک و میکروسکوپیک آشنا شود  -2-1
  .شود با نحوه اندازه گیري دما در مقیاس هاي مختلف نظیر کلوین، سلسیوس و فارنهایت آشنا -2-2
  .را با ذکر مثال توضیح دهد نحوه تبدیل دما در مقیاس هاي مختلف دماسنجی -2-3
   .اثر گرما را بشناسد و مفهوم ضریب انبساط خطی و حجمی را در مواد توضیح دهدمواد در انبساط در  - 2-4
  .مثالی کاربردي از استفاده انبساط مواد در اثر گرما ارایه دهد -2-5

  لسه سومج
گرما، ظرفیت گرمایی  مواد، انتقال یا تبادل گرمایی، رسانش، همرفت و تابش گرما و قوانین حالت هاي مواد، آشنایی با : هدف کلی

  مربوطه
  :اهداف ویژه

  درپایان دانشجو قادر باشد 
   .توضیح دهدتغییر فاز در اثر تبادل گرمایی را را بشناسد و نحوه  حالت هاي مواد -3-1
   .توضیح دهدذکر روابط مربوطه را  آن و درك کندمفهوم گرما را  -3-2
  . را درك کرده و توضیح دهد مفهوم ظرفیت گرمایی و ظرفیت گرمایی ویژه مواد -3-3
  .شده و هر یک را توضیح دهد انتقال یا تبادل گرما از طرق مختلف نظیر رسانش، همرفت و تابش آشنابا  -3-4
  .فرا گیرد و در هر مورد قوانین موجود را با ذکر مثالی توضیح دهدمعادالت و راوبط انتقال حرارت را  -3-5
  .بولتزمن و جابجایی وین در تابش گرما را شرح دهد- قوانین استفان - 3-6

  جلسه چهارم
  مفهوم فشار، فشار در سیاالت و قوانین مربوطه، بررسی قوانین گازهاآشنایی با : هدف کلی

  :اهداف ویژه
  درپایان دانشجو قادر باشد 

   .را بیان کندو مفاهیم ماکروسکوپیک و میکروسکوپیک آن  مفهوم فشار -4-1
  .توضیح دهد روابط مربوطه را  وفشار در سیاالت  - 4-2
   .نحوه عملکرد فشار هیدرولیکی را با ذکر رابطه مربوطه ارایه دهد -4-3
  .نحوه اندازه گیري آن را  بیان کندفشار هوا و واحدهاي آن را تعریف کند، و  - 4-4
   .گازهاي کامل را توضیح دهدگیلوساك، و قانون - ماریوت، شارل- قوانین گازها نظیر بویل -4-5

  پنجمجلسه 
  فرایندهاي مختلف ترمودینامیکی و قوانین مربوطه آشنایی با: هدف کلی

  :اهداف ویژه
  درپایان دانشجو قادر باشد 

   .را بشناسد نظیر همدما، هم حجم، هم فشار، و بی دررو ترمودینامیکیفرایندهاي مختلف  -5-1
   .را بشناسد و توضیح دهد فرایندهاي مختلف ترمودینامیکیروابط و مسایل مربوط به  -5-2
  . ایندهاي ترمودینامیکی تعریف کندکار را در فر -5-3
   .در هر مورد مثالی ارایه دهد ترمودینامیکی را توضیح دهد ودر هر فرایند کار نحوه محاسبه  -5-4

  ششمجلسه 
  قوانین اول و دوم ترمودینامیک و مسایل مربوطهآشنایی با : هدف کلی

  :اهداف ویژه
  درپایان دانشجو قادر باشد 

   .را تعریف کند فرآیندهاي بازگشت پذیر و بازگشت ناپذیر -1- 6
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   .شرح دهدرا قانون اول ترمودینامیک  -2- 6
  . توضیح دهددر هر یک از فرآیندهاي ترمودینامیکی  راقانون اول ترمودینامیک  - 3- 6
    .و مفهوم فیزیکی آن را بیان کند قانون دوم ترمودینامیک را شرح دهد -4- 6

  هفتمجلسه 
  بازدهی ماشین هاي حرارتی، ضریب عملکرد یخچال ها و قوانین مربوطهآشنایی با : هدف کلی

  :اهداف ویژه
  درپایان دانشجو قادر باشد 

   .ماشین حرارتی را تعریف کند - 7-1
   .فرایندهاي مورد استفاده در چرخه یک ماشین حرارتی و چرخه کارنو را بشناسد و توضیح دهد - 7-2
   .بازده ماشین هاي حرارتی را با ذکر رابطه توضیح دهد -7-3
   .نمایدرا تشریح  ضریب عملکرد یخچال ها و قوانین مربوطهکارایی و  - 7-4

  هشتمجلسه 
  استاتیک شاره ها، سکون در شاره ها و قوانین مربوطه، اصل ارشمیدسآشنایی با : هدف کلی

  :اهداف ویژه
  درپایان دانشجو قادر باشد 

  .را تعریف کند شاره ها - 1- 8
  . را توضیح دهدشاره در حال سکون یا استاتیک شاره  - 2- 8
   .را شرح دهدتغییر فشار در یک شاره ساکن  - 3- 8
  .اصل ارشمیدس را با ذکر روابط مربوطه و در حالت هاي مربوطه توضیح دهد -4- 8

  نهمجلسه 
  پیوستگی شاره، معادله) جریان(شاره، ویژگی هاي کلی شارش ) جریان(دینامیک شاره ها، مفاهیم کلی شارش آشنایی با : هدف کلی

  :اهداف ویژه
  درپایان دانشجو قادر باشد 

  .مفهوم دینامیک شاره ها را درك کرده و توضیح دهد -9-1
   .را بشناسد و توضیح دهد شاره) جریان(مفاهیم کلی شارش  -9-2
  .را بیان کند شاره ویژگی هاي کلی شارش  یا جریان -9-3
  .توضیح دهد معادله پیوستگی را با ذکر رابطه و ارایه یک مثال - 9-4

  دهمجلسه 
 ، بررسی حالت هاي خاص کاربردي از معادله برنولی، قانون توریچلیمعادله برنولیدینامیک شاره ها، آشنایی با : هدف کلی

  :اهداف ویژه
  درپایان دانشجو قادر باشد 

   .معادله برنولی در دینامیک شاره را بشناسد و پارامترهاي آن را توضیح دهد -10-1
  .حاالت مختلف پرکاربرد بکار گیرد و نتیجه را شرح دهدرابطه برنولی را در  -10-2
  .حالت هاي خاص کاربردي از معادله برنولی در محیط هاي مختلف را با محاسبات الزم ارایه دهد -10-3
  .قانون توریچلی را به عنوان مثالی از معادله برنولی بشناسد و آن را تشریح کند - 10-4

  یازدهمجلسه 
  مروري بر ساختار اتم، بررسی خصوصیات و ویژگی هاي آنآشنایی با : هدف کلی

  :اهداف ویژه
  درپایان دانشجو قادر باشد 

   .بشناسد را  ساختار اتم - 1- 11
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   .را بیان کندخصوصیات و ویژگی هاي اتم ها  - 2- 11
  .شرح دهد معادالت و راوبط مربوطه را با توجه به فیزیک کالسیک  - 3- 11

  دوازدهمجلسه 
  )ابر الکترونی(مدل هاي اتمی مختلف، مدل اتمی کوانتومی  آشنایی با: هدف کلی

  :اهداف ویژه
  درپایان دانشجو قادر باشد 

   .آشنا شود مدل اتمیبا  - 1- 12
  .کندرا بطور اجمالی تشریح و نارسایی هاي مربوط به هر یک  بورو مدل هاي اتمی مختلف نظیر دالتون، تامسون، رادرفورد،  -2- 12
   .اتمی کوانتومی یا مدل ابر الکترونی را تشریح کند مدل - 3- 12
   .را بیان کند اصل طرد پائولی -4- 12
   .دهدتوضیح درك کند و را توجه به مدل کوانتومی  وضعیت حضور الکترون - 5- 12

  سیزدهمجلسه 
  نسبیتیپیدایش فیزیک نوین، نظریه نسبیت خاص و پیامدهاي موضوعی آن، دینامیک آشنایی با : هدف کلی

  :اهداف ویژه
  درپایان دانشجو قادر باشد 

  .با علل و آزمایشاتی که منجر به پیدایش فیزیک جدید شدند، آشنا شود - 1- 13
  .را بشناسدبرخی از یکاهاي فرعی و کاربردي در فیزیک جدید  - 2- 13
  .شودآشنا طیف الکترومغناطیسی تابش الکترومغناطیسی را بشناسد و با بخش هاي مختلف  - 3- 13
  .آشنا شود جایگزین نظریه کالسیکبا نظریه کوانتومی به عنوان  -4- 13
  .انیشتین آشنا شود نظریه نسبیت خاصبا  - 5- 13
  .انیشتین را درك کرده و توضیح دهد نظریه نسبیت خاص پیامدهاي موضوعی - 6- 13
  .را تشریح کند اثرات نسبیتیدینامیک نسبیتی و معادالت حاکم در  -7- 13

  مدهچهارجلسه 
  ساختار هسته، بررسی خصوصیات و ویژگی هاي آنآشنایی با : هدف کلی

  :اهداف ویژه
  درپایان دانشجو قادر باشد 

   .آشنا شود ساختار کلی هسته را بشناسد و با مدل پذیرفته شده براي هسته -14-1
  .هسته از قبیل جرم، اندازه، شعاع هسته و نیروي جاذبه قوي هسته اي آشنا شود خصوصیات و ویژگی هاي -14-2
  .را با ذکر مثال تشریح کند )رابطه انیشتین( رابطه هم ارزي جرم و انرژي -14-3
  .علل پایداري و ناپایداري هسته ها را توضیح دهد -14-4

  پانزدهمجلسه 
  و مفاهیم مرتبط پرتوهاي یونیزان؛ پرتوزاییآشنایی با : هدف کلی

  :اهداف ویژه
  درپایان دانشجو قادر باشد 

   .تعریف کند را مفهوم پرتوي یونیزان - 1- 15
  .با انواع پرتوهاي یونیزان یا یونساز از نوع ذره اي یا موجی آشنا شود - 2- 15
   .توضیح دهد را با توجه به مدل هاي مختلفو ناپایداري هسته ها  انرژي بستگی هسته ها - 3- 15

  شانزدهمجلسه 
  انواع تبدیالت و واکنش هاي هسته اي و بررسی سینماتیک تبدیل آشنایی با: هدف کلی

  :اهداف ویژه
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  درپایان دانشجو قادر باشد 
  .را تعریف کندواپاشی خودبخودي پرتوزایی و  - 1- 16
  .مفاهیمی از قبیل، فعالیت، فعالیت ویژه، ثابت واپاشی، نیمه عمر فیزیکی و عمر متوسط و غیره را بشناسد و تشریح کند - 2- 16
  . انواع واپاشی هاي هسته اي نظیر گسیل ذرات آلفا، بتا، گاما، گسیل پووزیترون، گیراندازي الکترون مداري را با روابط مربوطه توضیح دهد - 3- 16
  .توضیح دهدسینماتیک تبدیالت هسته اي را با ذکر مثال  -4- 16

  هفدهمجلسه 
  کاربرد پرتوهاي یونیزان و پرتوهاي حاصل از واپاشی هاي هسته اي در پزشکی و صنعت و محیط زیست آشنایی با: هدف کلی

  :اهداف ویژه
  درپایان دانشجو قادر باشد 

   .توضیح دهدبشناسد و اشعه ایکس تولیدي در رادیولوژي را مانند  پزشکی درکاربرد پرتوهاي یونیزان  -17-1
  مانند تصویربرداري پزشکی هسته اي  بشناسد و تشریح کند حاصل از واپاشی هاي هسته اي در پزشکی کاربرد پرتوهاي -17-2
   .آشنا شود محیط زیست صنعت واز واپاشی هاي هسته اي در  پرتوهاي یونیزان و پرتوهاي حاصلبا برخی از کاربردهاي مهم  -17-3
  .حفاظت در برابر اشعه را درك کند و توضیح دهد اصول -17-4

  :منابع
 هاي دوم و سوم؛ آخرین چاپجلد. مبانی فیزیک، تالیف دیوید هالیدي، رابرت رزنیک.  
  ؛ آخرین چاپفیزیک دانشگاهی، تألیف فرانسیس سرز. 
 آخرین چاپدانشگاهیانتشارات نشر . دکتر منیژه رهبر و بهرام معلمی: ترجمه؛ کنت اث کرین فیزیک جدید، تألیف ،. 

  : تدریسروش 
  .)حل مسأله(دگیري مبتنی بر مسأله یا پرسش و پاسخ، بحث گروهی، ،برنامه ریزي شدهسخنرانی 

   

  رسانه هاي کمک آموزشی 
  .ویدیوپروژکتور ،)پاورپوینت(رایانه وایت برد، 

  

  سنجش و ارزشیابی
  ساعت  تاریخ  نمره  روش آزمون  آزمون 

  ---   )بصورت مستمر(نامشخص   2  جواب کوتاه  کوئیز
بعد از برگزاري جلسه هشتم   6  ، صحیح غلطچهار گزینه ايتشریحی،   آزمون میان دوره

  )در ساعت جبرانی کالس( 
با هماهنگی قبلی در 

  جبرانی کالسساعت 
ساعت اعالم شده توسط   تاریخ ابالغی آموزش  10  چهار گزینه ايتشریحی،   آزمون پایان ترم

  آموزش
حضور و غیاب، شرکت فعال در بحث هاي   فعالیتهاي کالسی

کالسی، انجام تمارین و تکالیف محوله، انجام 
  تحقیق مرتبط و ارایه سمینار کالسی

2    
  تمام جلسات کالس

  
 ---  

  
  : مقررات درس و انتظارات از دانشجو 

درسی به  رودکه با توجه به اهمیت درس و تنوع منابع و توجه به محدودیت زمانی جهت هر چه بهتر برگزار شدن این واحد از دانشجویان محترم انتظار می  
   .نکات زیر توجه فرمایید

  حضور منظم و دقیق در کالس   – 1
  شرکت در فعالیتهاي داخل کالسی و بحث گروهی  – 2
  معرفی شده  رجوع به منابع – 3
  مطرح کردن سواالت جلسه قبل در ابتداي جلسه بعدي   – 4
  .واگذار شده بر عهده دانشجویان و تحویل در جلسه بعديحل تمارین، و تکالیف  -5
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  :جدول زمانبندي برنامه                                                                          

      
   8 -10شنبه  یک: ساعت جلسه روز و    
  دکتر کریم خوش گرد: مدرس تمام جلسات     
  

  جلسه
 

 وسیله کمک آموزشی روش تدریس موضوع هر جلسه

1 
، تعادل گرمایی، مفهوم دماعلم ترمودینامیک، مقدمه، 

  قانون صفرم ترمودینامیک

، بحث گروهینمایش اسالید، سخنرانی ، 

  پرسش و پاسخ، حل مسأله

 رایانه، ویدئو پروژکتور ،وایت برد

2 
انبساط بر اثر ، اندازه گیري دما و مقیاس هاي دما سنجی

  گرما

، بحث گروهینمایش اسالید، سخنرانی ، 

 پرسش و پاسخ، حل مسأله

 ، رایانه، ویدئو پروژکتوروایت برد

3 
، انتقال یا تبادل گرما، ظرفیت گرمایی  موادحالت مواد، 

  تابش گرما و قوانین مربوطه گرمایی، رسانش، همرفت و

، بحث گروهینمایش اسالید، سخنرانی ، 

 پرسش و پاسخ، حل مسأله

 ، رایانه، ویدئو پروژکتوروایت برد

4 
مفهوم فشار، فشار در سیاالت و قوانین مربوطه، بررسی 

  قوانین گازها

، بحث گروهینمایش اسالید، سخنرانی ، 

 پرسش و پاسخ، حل مسأله

 ویدئو پروژکتور ، رایانه،وایت برد

5 
  فرایندهاي مختلف ترمودینامیکی و قوانین مربوطه

  
، بحث گروهینمایش اسالید، سخنرانی ، 

 پرسش و پاسخ، حل مسأله

 ، رایانه، ویدئو پروژکتوروایت برد

6 
، بحث گروهینمایش اسالید، سخنرانی ،   قوانین اول و دوم ترمودینامیک و مسایل مربوطه

 مسألهپرسش و پاسخ، حل 

 ، رایانه، ویدئو پروژکتوروایت برد

7 
بازدهی ماشین هاي حرارتی، ضریب عملکرد یخچال ها و 

  قوانین مربوطه

، بحث گروهینمایش اسالید، سخنرانی ، 

 پرسش و پاسخ، حل مسأله

 ، رایانه، ویدئو پروژکتوروایت برد

8 
استاتیک شاره ها، سکون در شاره ها و قوانین مربوطه، 

  ارشمیدساصل 

، بحث گروهینمایش اسالید، سخنرانی ، 

 پرسش و پاسخ، حل مسأله

 ، رایانه، ویدئو پروژکتوروایت برد

9 
، شاره) جریان(مفاهیم کلی شارش دینامیک شاره ها،  

  معادله پیوستگی، شاره) جریان(ویژگی هاي کلی شارش 

، بحث گروهینمایش اسالید، سخنرانی ، 

 پرسش و پاسخ، حل مسأله

 ، رایانه، ویدئو پروژکتوروایت برد

10 
، بررسی حالت هاي خاص معادله برنولیدینامیک شاره ها، 

  کاربردي از معادله برنولی، قانون توریچلی

، بحث گروهینمایش اسالید، سخنرانی ، 

 پرسش و پاسخ، حل مسأله

 ، رایانه، ویدئو پروژکتوروایت برد

 ، رایانه، ویدئو پروژکتوروایت برد، بحث گروهینمایش اسالید، سخنرانی ، ، بررسی خصوصیات و ویژگی هاي مروري بر ساختار اتم 11
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 پرسش و پاسخ، حل مسأله  آن

12 
ابر (مدل هاي اتمی مختلف، مدل اتمی کوانتومی 

  )الکترونی

، بحث گروهینمایش اسالید، سخنرانی ، 

 پرسش و پاسخ، حل مسأله

 ویدئو پروژکتور، رایانه، وایت برد

13 
پیدایش فیزیک نوین، نظریه نسبیت خاص و پیامدهاي 

  موضوعی آن، دینامیک نسبیتی

، بحث گروهینمایش اسالید، سخنرانی ، 

 پرسش و پاسخ، حل مسأله

 ، رایانه، ویدئو پروژکتوروایت برد

14 
  هسته، بررسی خصوصیات و ویژگی هاي آن ساختار 

  
، گروهی بحثنمایش اسالید، سخنرانی ، 

 پرسش و پاسخ، حل مسأله

 ، رایانه، ویدئو پروژکتوروایت برد

 و مفاهیم مرتبط پرتوهاي یونیزان؛ پرتوزایی 15
، بحث گروهینمایش اسالید، سخنرانی ، 

 پرسش و پاسخ، حل مسأله

 ، رایانه، ویدئو پروژکتوروایت برد

16 
انواع تبدیالت و واکنش هاي هسته اي و بررسی 

  تبدیلسینماتیک 

 ،بحث گروهینمایش اسالید، سخنرانی ، 

 پرسش و پاسخ، حل مسأله 

 ، رایانه، ویدئو پروژکتوروایت برد

کاربرد پرتوهاي یونیزان و پرتوهاي حاصل از واپاشی  17
  هاي هسته اي در پزشکی و صنعت و محیط زیست

، بحث گروهینمایش اسالید، سخنرانی ، 

 پرسش و پاسخ، حل مسأله

 رایانه، ویدئو پروژکتور، وایت برد

  
 


