هعاًٍت آهَصؿی  -هشکض هطالعات ٍ تَػعِ آهَصؽ پضؿکی داًـگاُ آصاد اػالهی ٍاحذ ؿاّشٍد
ًیوؼال تحلیلی

فشم طشح دسع
نام درس  :فیزیک پزشکی
 1.5واحد نظری 0.5 ،واحد عملی
واحد:

میزان رشته تحصیلی:
پزشکی عمومی

محل برگزاری:

مقطع تحصیلی دانشجویان:

……………………………

مدرس :دکتر مسعود شوشتریان

درس…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… :

هدف کلی
منابع اصلی درس………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… :
ؿواسُ

تاسیخ

جلؼِ

جلؼِ

اّذاف هیاًی (سئَع هطالة)

اّذاف ٍیظُ (تش اػاع ػِ حیطِ اّذاف

سٍؽ یاددّی

آهَصؿی  :ؿٌاختی ،عاطفی ،سٍاى حشکتی)

یادگیشی



هَاد ٍ ٍػایل

تاسیخ جلؼِ

آهَصؿی

ٍصهاى

تکالیف داًـجَ

ًحَُاسصؿیاتی
ٍدسكذ آى

اػتفادُ اص ػَال کَتاُ
) (queezدس ّش جلؼِ
.....

 عولکشد ػِ قؼوت اكلی دس ػیؼتن تیٌائیچـن اًؼاى سا ؿشح دّذ.

اًجام آصهایؾ ّا ٍ

 -2هـخلِ ٌّذػی ٍ عولکشد اپتیکی

پشػؾ ٍ پاػخ کتثی

لٌضّای طثی ؿاهل لٌضّای کشٍی ،اػتَاًِ
ای ٍ کشٍی -اػتَاًِ ای (آػتیگوات) سا
1

اپتیك ٍ چـن

........% 5

ؿشح دادُ ٍ تشػین کٌذ.
 -3عولکشد ػیؼتن اپتیکی چـن اًؼاى سا تش

هثاحث عولی
ٍیذئَ
پشٍطکتَس

....

.....%10

اسصؿیاتی هیاى تشم

هثٌای چـن ؿواتیك گلؼتشاًذ تشػین ،ؿشح
ٍ تحلیل ًوایذ.

......

......% 20

 -4هـخلِ ٍ عولکشد اپتیکی چـن ًشهال ٍ
هکاًیؼن عول تطاتق تشای دیذى اؿیاء

اسصؿیاتی پایاى تشم

......

......%65

 روش یبددهی – یبدگیری میتوانذ ضبمل :سخنرانی ،مببحثهبی – گروهی کوچک ،نمبیطی – حل مسئله – پرسص و پبسخ – گردش علمی ،آزمبیطی
 آزمونهب بر اسبس اهذاف میتواننذ به صورت آزمون ورودی (آگبهی از سطح آمبدگی دانطجویبن) مرحلهبی یب تکوینی (در فراینذ تذریس بب هذف ضنبسبیی قوت و ضعف دانطجویبن) و آزمون پبیبنی یب تراکمی (پبیبن یک دوره یب مقطع آموزضی بب هذف قضبوت در مورد تسلط
دانطجویبن) برگسار گردد.

 -5علل ًضدیك تیٌی ،هـخلِ ٍ عولکشد
اپتیکی چـن ًضدیك سا ؿشح دادُ ٍ تحلیل
ًوایذ.
ً -6حَُ تلحیح چـن ًضدیك تیي سا تا
اػتفادُ اص جعثِ عیٌك ٍ ّوچٌیي تا تَجِ تِ
ًقطِ دیذ دٍس ؿشح دادُ ٍ تحلیل ًوایذ.
 -7علل دٍستیٌی ،هـخلِ ٍ عولکشد
2

اپتیك ٍ چـن

3

اپتیك ٍ چـن

اپتیکی چـن دٍستیي سا ؿشح دادُ ٍ تحلیل
ًوایذً ٍ .حَُ تلحیح چـن دٍستیي سا تا

ويدئو
پروژكتور

اػتفادُ اص جعثِ عیٌك ؿشح دادُ ٍ تحلیل
ًوایذ.
 -8پیشچـوی ٍ علت آى سا ؿشح دادُ،
تفؼیش ًوَدُ ٍ ًحَُ تلحیح پیشچـوی سا
تیاى ًوایذ.
ٍ -9یظگی ٌّذػی ٍ هـخلِ اپتیکی چـن
آػتیگواتیؼن سا ؿشح دادُ ٍ تحلیل ًوایذ.
 -10دػتِ تٌذی چـن ّای آػتیگوات سا تش
هثٌای اًحٌاء قشًیِ ؿشح دادُ ٍ تفؼیش ٍ
تشػین ًوایذ.
 -11تش هثٌای عولکشد اپیتیکی چـن
آػتیگوات ،دػتِ تٌذی چـن ّای
آػتیگوات سا تا تَجِ هحل قشاس گشفتي
خطَط کاًًَی ؿشح دادُ ٍ تشػین ًوایذ.
ً -12حَُ تلحیح چـن آػتیگوات سا ؿشح
دّذ.
سئَع هطالة:

ويدئو
پروژكتور

اًَاع عذػی ّای طثی -ػیؼتن اپتیك
تیٌاییً -اٌّجاسی ّای کشٍیً :ضدیك
تیٌی ،دٍستیٌی ٍ تلحیح آًْا -پیشچـوی-
آػتیگواتیؼن -ػیؼتن تیٌایی -هـخلات
ؿثکیِ -تیضتیٌی -دیذى سًگ ّا

هعاًٍت آهَصؿی  -هشکض هطالعات ٍ تَػعِ آهَصؽ پضؿکی داًـگاُ آصاد اػالهی ٍاحذ ؿاّشٍد
فشم طشح دسع
نام درس:

ًیوؼال تحلیلی
رشته تحصیلی:

محل برگزاری:

مقطع تحصیلی دانشجویان:

……………………………

مدرس:

درس…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… :

هدف کلی
منابع اصلی درس………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… :
ؿواسُ

تاسیخ

جلؼِ

جلؼِ

اّذاف هیاًی (سئَع هطالة)

اّذاف ٍیظُ (تش اػاع ػِ حیطِ اّذاف آهَصؿی :
ؿٌاختی ،عاطفی ،سٍاى حشکتی)

سٍؽ یاددّی
یادگیشی



هَاد ٍ ٍػایل

صهاى جلؼِ

آهَصؿی

(دقیقِ)

تکالیف داًـجَ

ًحَُاسصؿیاتی
ٍدسكذ آى

 -1هاّیت ٍ خَاف اؿعِ  xسا ؿشح دادُ ٍ
4

اؿعِ ایکغ

اًشطی فَتَى ٍ طَل هَج ،هَج ٍاتؼتِ سا
هحاػثِ ًوایذ.

ويدئو
پروژكتور

 -2اجضاء هَلذ اؿعِ  xسا ؿشح دادُ ،تشػین

 روش یبددهی – یبدگیری میتوانذ ضبمل :سخنرانی ،مببحثهبی – گروهی کوچک ،نمبیطی – حل مسئله – پرسص و پبسخ – گردش علمی ،آزمبیطی
 آزمونهب بر اسبس اهذاف میتواننذ به صورت آزمون ورودی (آگبهی از سطح آمبدگی دانطجویبن) مرحلهبی یب تکوینی (در فراینذ تذریس بب هذف ضنبسبیی قوت و ضعف دانطجویبن) و آزمون پبیبنی یب تراکمی (پبیبن یک دوره یب مقطع آموزضی بب هذف قضبوت در مورد تسلط
دانطجویبن) برگسار گردد.

کٌذ ٍ فشآیٌذ تَلیذ اؿعِ ایکغ سا تفؼیش ٍ
تحلیل ًوایذ.
 -3کویت ٍ کیفیت اؿعِ سا هشتثط دػتگاُ هَلذ
اؿعِ  xتفؼیش ٍ تحلیل کٌذ.
 -4طیف پشتَ  xسا تا تَجِ تِ تاتؾ خَدتخَدی
ٍ ٍیظُ سػن ًوَدُ ٍ تفؼیش ًوایذ.
 هیضاى جزب اؿعِ  xسا دس هادُ هحاػثِ ًوایذ -6الیِ ًین جزب دس هثحث اؿعِ  xسا تعشیف
ًوَدُ ٍ تکاسگیشی الیِ ًین جزب دس کاّؾ پشتَ
5

اؿعِ ایکغ

 xسا هحاػثِ ًوایذ.
 -7تشّوکٌؾ پشتَ  xتا هادُ ٍ تافت صًذُ سا تا
کـیذى ؿکل تفؼیش ًوایذ.
 -8اكَل فیضیکی دس پشتَ ًگاسی تا اؿعِ  xسا
ؿشح دّذ....
 -9هؼائل هطشح دس تاال تشدى ٍضَح کیفیت
تلَیش سادیَلَطی سا ؿشح دادُ تحلیل ًوایذ.
 -10هؼائل هْن دس کاّؾ پشتَگیشی تَػط
تیواس سا ؿشح دّذ.
 -11اًَاع سٍؽ ّای ایجاد تلَیش تا اؿعِ  xسا

6

اؿعِ ایکغ

تطَس تحلیلی ؿشح دّذ.
سئَع هطالة:
پشتًَگاسی دس پضؿکی -هاّیت ٍ خَاف اؿعِ
 -xهَلذّای اؿعِ  -xتَلیذ اؿعِ  -xجزب ٍ
اًذاصُ گیشی اؿعِ -xالیِ ًین جزب-
تشّوکٌؾ پشتَ  xتا هادُ -اكَل فیضیکی
پشتًَگاسی تا اؿعِ  -xفلَسٍػکَپی-

ويدئو
پروژكتور

تَهَگشافی خطی ٍ کاهپیَتشی

هعاًٍت آهَصؿی  -هشکض هطالعات ٍ تَػعِ آهَصؽ پضؿکی داًـگاُ آصاد اػالهی ٍاحذ ؿاّشٍد
فشم طشح دسع
نام درس:

ًیوؼال تحلیلی
رشته تحصیلی:

محل برگزاری:

مقطع تحصیلی دانشجویان:

……………………………

مدرس:

درس…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… :

هدف کلی
منابع اصلی درس………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… :
ؿواسُ

تاسیخ

جلؼِ

جلؼِ

اّذاف هیاًی (سئَع هطالة)

اّذاف ٍیظُ (تش اػاع ػِ حیطِ اّذاف آهَصؿی :
ؿٌاختی ،عاطفی ،سٍاى حشکتی)

سٍؽ یاددّی
یادگیشی



هَاد ٍ ٍػایل

صهاى جلؼِ

آهَصؿی

(دقیقِ)

تکالیف داًـجَ

ًحَُاسصؿیاتی
ٍدسكذ آى

 -1خَاف فیضیکی هَج (داهٌِ ٍ فشکاًغ) ٍ
هاّیت اهَاج الکتشٍهغٌاطیغ ) (EMسا تعشیف
ًوایذ.
7

 :اهَاج الکتشٍهغٌاطیغ

 -2اًشطی ،ؿذت ٍ فشکاًغ هَج سا هحاػثِ ٍ
اًشطی کیفی ٍ کوی سا ؿشح دّذ.

ويدئو
پروژكتور

 -3ساتطِ اًشطی اهَاج ٍ (E=nhv) EM
تَاى تفکیك هَج تا افضایؾ اًشطی کیفی سا
 روش یبددهی – یبدگیری میتوانذ ضبمل :سخنرانی ،مببحثهبی – گروهی کوچک ،نمبیطی – حل مسئله – پرسص و پبسخ – گردش علمی ،آزمبیطی
 آزمونهب بر اسبس اهذاف میتواننذ به صورت آزمون ورودی (آگبهی از سطح آمبدگی دانطجویبن) مرحلهبی یب تکوینی (در فراینذ تذریس بب هذف ضنبسبیی قوت و ضعف دانطجویبن) و آزمون پبیبنی یب تراکمی (پبیبن یک دوره یب مقطع آموزضی بب هذف قضبوت در مورد تسلط
دانطجویبن) برگسار گردد.

تفؼیش ًوایذ.
 -4تقؼین تٌذی طیف اهَاج  EMسا تا تَجِ تِ
اثش آًْا تش سٍی ػلَل ٍ تافت ًام تشدُ ٍ تعشیف
ًوایذ.
8

 :اهَاج الکتشٍهغٌاطیغ

 -5اهَاج  ٍ IR, RFتأثیش ٍ جزب آًْا تش
تافت ٍ ػلَل سا ؿشح دّذ.

ويدئو
پروژكتور

 -6اهَاج هشئی طیف ًَس ػفیذ سا تعشیف ٍ اثش
آًْا تش سٍی ػیؼتن تیٌائی سا ؿشح دّذ
 اهَاج هاٍساء تٌفؾ UVC, UVB, UVA ،ساتعشیف ٍ اثش آًْا تش سٍی ػیؼتن تیٌائی سا ؿشح
دّذ.
ً -8احیِ یًَیضاى طیف اهَاج  EMسا تعشیف
ًوایذ.
9

سئَع هطالة:
طیف اهَاج الکتشٍهغٌاطیغ -اًشطی ،ؿذت ٍ
فشکاًغ هَج -اهَاج فشکاًغ سادیَیی-
اهَاج هادٍى قشهض ،هشئی ٍ هاٍساء تٌفؾ -تأیش
اهَاج تش ػلَل ٍ تافت -3

هعاًٍت آهَصؿی  -هشکض هطالعات ٍ تَػعِ آهَصؽ پضؿکی داًـگاُ آصاد اػالهی ٍاحذ ؿاّشٍد
فشم طشح دسع

ًیوؼال تحلیلی

……………………………

نام درس:

مقطع تحصیلی دانشجویان:

رشته تحصیلی:

مدرس:

محل برگزاری:

درس…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… :

هدف کلی
منابع اصلی درس………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… :
ؿواسُ

تاسیخ

جلؼِ

جلؼِ

اّذاف هیاًی (سئَع هطالة)

اّذاف ٍیظُ (تش اػاع ػِ حیطِ اّذاف آهَصؿی :
ؿٌاختی ،عاطفی ،سٍاى حشکتی)

سٍؽ یاددّی
یادگیشی



هَاد ٍ ٍػایل

صهاى جلؼِ

آهَصؿی

(دقیقِ)

تکالیف داًـجَ

ًحَُاسصؿیاتی
ٍدسكذ آى

ً -1حَُ تَجَد آهذى تیَپتاًؼیل ٍ هٌـاء آى
سا تفؼیش ًوایذ.
 -2خاكیت ّذایت حجوی تافت سا تعشیف
ًوایذ.
ً -3حَُ دػت یاتی تِ تیَپتاًؼیل ّا تلَست
غیش تْاجوی سا ؿشح دادُ ٍ عَاهل هَثش دس
ؿکل تیَپتاًؼیل سا ًام تثشد.
10

 :تیَالکتشیؼیتِ

11

اهَاج پش فشکاًغ ٍ دیاتشهی

 -4کاستشد الکتشیؼتِ جْت اًجام EMG,
 EEG, EKGسا ؿشح دّذ.

ويدئو
پروژكتور

سئَع هطالة:
تیَپتاًؼیل ٍ هٌـا آى -عَاهل هَثش تش
تیَپتاًؼیلّ -ذایت تافت-EEG -EKG -
EMG
 علت تکاسگیشی الکتشیؼیتِ دس تَلیذ گشهادسٍى تافت سا تفؼیش ًوایذ.
 -2فشایٌذّای الکتشٍلیض ٍ تحشیك تافت تَػط
جشیاًْای الکتشیکی سا ؿشح دّذ.

ويدئو
پروژكتور

 -3تَلیذ حشیاًْای پش فشکاًغ ٍ اعوال
جشیاى تِ طشیقِ خاصًی ٍکَیل القائی سا تعشیف
 روش یبددهی – یبدگیری میتوانذ ضبمل :سخنرانی ،مببحثهبی – گروهی کوچک ،نمبیطی – حل مسئله – پرسص و پبسخ – گردش علمی ،آزمبیطی
 آزمونهب بر اسبس اهذاف میتواننذ به صورت آزمون ورودی (آگبهی از سطح آمبدگی دانطجویبن) مرحلهبی یب تکوینی (در فراینذ تذریس بب هذف ضنبسبیی قوت و ضعف دانطجویبن) و آزمون پبیبنی یب تراکمی (پبیبن یک دوره یب مقطع آموزضی بب هذف قضبوت در مورد تسلط
دانطجویبن) برگسار گردد.

ًوایذ.
 -4افضایؾ دها تا افضایؾ چگالی جشیاى دس
ػطح الکتشٍد ،ایجاد تشؽ تافت تِ ٍػیلِ
جشیاى تاال ٍ خَاف جشاحی الکتشیکی سا ؿشح
دّذ.

سئَع هطالة:
هَج کَتاُ ٍ هیکشًٍی -دیاتشهی -جشاحی
الکتشیکی -تحشیکات الکتشیکی

 پتاًؼیل یًَیضاػیَى سا تعشیف ٍ اًَاع آؿکاسکٌٌذُ ّای یًَیضاػیَى ( گایگش ،ػٌتیالػیَى،
آؿکاس ػاص جاهذ ،گاصی هایع) سا ًام تشدُ ٍ
ؿشح دّذ
ً -2حَُ کاس دٍستیي گاها ٍ PT ،کَلیواتَس سا
دس تـخیق تیواسی ّای غذُ تیشٍئیذ تفؼیش
12

آؿکاسػاصی پشتَّای ّؼتِ ای

ًوایذ
 -3سٍؽ تلَیش تشداسیPET ٍ SPECT
(پَصیتشٍى) تا اػتفادُ اص سادیَایضٍتَج ّا سا
ؿشح دّذ
سئَع هطالة:
 -PMTدٍستیي گاها -تلَیشتشداسی
SPECT

ويدئو
پروژكتور

هعاًٍت آهَصؿی  -هشکض هطالعات ٍ تَػعِ آهَصؽ پضؿکی داًـگاُ آصاد اػالهی ٍاحذ ؿاّشٍد
فشم طشح دسع
نام درس:

ًیوؼال تحلیلی
رشته تحصیلی:

محل برگزاری:

مقطع تحصیلی دانشجویان:

……………………………

مدرس:

درس…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… :

هدف کلی
منابع اصلی درس………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… :
ؿواسُ

تاسیخ

جلؼِ

جلؼِ

اّذاف هیاًی (سئَع هطالة)

اّذاف ٍیظُ (تش اػاع ػِ حیطِ اّذاف آهَصؿی :
ؿٌاختی ،عاطفی ،سٍاى حشکتی)

سٍؽ یاددّی
یادگیشی



هَاد ٍ ٍػایل

صهاى جلؼِ

آهَصؿی

(دقیقِ)

تکالیف داًـجَ

ًحَُاسصؿیاتی
ٍدسكذ آى

 -1رسات تـکیل دٌّذُ ّؼتِ سا ًام تشدُ ٍ
تعشیف ًوایذ.
ّ -2ؼتِ پایذاس ٍ سادیَاکتیَ سا هقایؼِ ٍ تفؼیش
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پضؿکی ّؼتِ ای ،سادیَتیَلَطی ٍ
حفاظت

ًوایذ.
 -3فعالیت ،احتوال تالؿی ٍ ًیوِ عوش هَاد
سادیَاکتیَ سا تعشیف ٍ هحاػثِ ًوایذ.

ويدئو
پروژكتور

 -4خلَكیات رسات آلفا سا ًام تثشد ٍ ًحَُ
پیذایؾ آى سا تفؼیش ًوایذ.
 5خلَكیات رسات تتا (ًگاتشٍى ٍ پَصیتشٍى)
14

پضؿکی ّؼتِ ای ،سادیَتیَلَطی ٍ
حفاظت

سا ًام تثشد ٍ ًحَُ پیذایؾ آى سا تفؼیش ًوایذ.
 -6پذیذُ جزب الکتشٍى (electron
) ،captureتَلیذ الکتشٍى اٍطُ ٍ تحَالت

ويدئو
پروژكتور

داخلی سا ؿشح دّذ.

 روش یبددهی – یبدگیری میتوانذ ضبمل :سخنرانی ،مببحثهبی – گروهی کوچک ،نمبیطی – حل مسئله – پرسص و پبسخ – گردش علمی ،آزمبیطی
 آزمونهب بر اسبس اهذاف میتواننذ به صورت آزمون ورودی (آگبهی از سطح آمبدگی دانطجویبن) مرحلهبی یب تکوینی (در فراینذ تذریس بب هذف ضنبسبیی قوت و ضعف دانطجویبن) و آزمون پبیبنی یب تراکمی (پبیبن یک دوره یب مقطع آموزضی بب هذف قضبوت در مورد تسلط
دانطجویبن) برگسار گردد.

 -7پذیذُ ً ٍ isomeric transitionحَُ
تَلیذ ایضٍهشّا سا تفؼیش ًوایذ.
 -8اًَاع یًَیضاػیَى (هؼتقین ٍ غیش هؼتقین)
ًاؿی اص پشتَّای یًَؼاص سا ًام تشدُ ،تعشیف ٍ
هقایؼِ ًوایذ.
 -9هحلَالت سادیَلیض آب سا ًام تشدُ ٍ ًحَُ
پیذایؾ آًْا سا ؿشح دّذ.
 -10پاساهتشّای تاتؾ ) ،(exposureدص ٍ دص
هعادل سا تعشیف ،هحاػثِ ٍ هقایؼِ ًوَدُ ٍ
اًَاع دیواًؼیَى ّای آًْا سا ًام تشدُ ٍ هقایؼِ
ًوایذ.
 -11اًَاع سٍؽ ّای تَلیذ سادیًََکلیذّا سا
ًام تشدُ ٍ ؿشح دادُ ٍ هثال تضًذ.
 -12هـخلات یك سادیَداسٍ هٌاػة سا ًام
تشدُ ٍ تفؼیشًوایذ.
 -13کاستشد هَلکَل ّای ًـاًذاس هختلف سا
15

پضؿکی ّؼتِ ای ،سادیَتیَلَطی ٍ
حفاظت

دس پضؿکی ّؼتِ ای ؿشح دّذ.
 -14سٍؽ ّای هختلف حفاظت دس تشاتش
پشتَّای یًَؼاص سا ًام تشدُ ٍ تفؼیش ًوایذ.
 -15سٍؽ ّای حفاظتی جْت جلَگیشی اص
پشتَگیشی ّای داخلی ٍ خاسجی سا ًام تشدُ ٍ
تفؼیش ًوایذ.
سئَع هطالة:
اكَل پضؿکی ّؼتِ ای -هَاد سادیَاکتیَ-
اًَاع فشٍپاؿیً -یوِ عوش -کلیات
سادیَتیَلَطی -یًَیضاػیَى
هؼتقین/غیشهؼتقین -سادیَلیض آب -حفاظت

ويدئو
پروژكتور

دس تشاتش پشتَّای یًَیضاى

هعاًٍت آهَصؿی  -هشکض هطالعات ٍ تَػعِ آهَصؽ پضؿکی داًـگاُ آصاد اػالهی ٍاحذ ؿاّشٍد
فشم طشح دسع
نام درس:

ًیوؼال تحلیلی
رشته تحصیلی:

محل برگزاری:

مقطع تحصیلی دانشجویان:

……………………………

مدرس:

درس…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… :

هدف کلی
منابع اصلی درس………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… :
ؿواسُ

تاسیخ

جلؼِ

جلؼِ

اّذاف هیاًی (سئَع هطالة)

اّذاف ٍیظُ (تش اػاع ػِ حیطِ اّذاف آهَصؿی :
ؿٌاختی ،عاطفی ،سٍاى حشکتی)

سٍؽ یاددّی
یادگیشی



هَاد ٍ ٍػایل

صهاى جلؼِ

آهَصؿی

(دقیقِ)

تکالیف داًـجَ

ًحَُاسصؿیاتی
ٍدسكذ آى

 -1جزب اهَاج فشاكَت دس هحیط ّای هختلف
(آب ،قَستاغِ ٍ یا پٌیش) سا هـاّذُ ،اًذاصُ
گیشی ٍ تفؼیش ًوایذ.
 -2اًعکاع اهَاج فشاكَت دس هحیط ّای
16

اهَاج فشاكَت (تخؾ عولی)

هختلف (کاغز ،قَستاغِ ٍ یا پٌیش) سا هـاّذُ،
اًذاصُ گیشی ٍ تفؼیش ًوایذ.

ويدئو
پروژكتور

 -3پیذایؾ حثاب تَػط اهَاج فشاكَت سا دس
هحیط ّای هختلف هـاّذُ ٍ تفؼیش ًوایذ.
سئَع هطالة :اهپذاًغ اکَػتیکی -جزب
 روش یبددهی – یبدگیری میتوانذ ضبمل :سخنرانی ،مببحثهبی – گروهی کوچک ،نمبیطی – حل مسئله – پرسص و پبسخ – گردش علمی ،آزمبیطی
 آزمونهب بر اسبس اهذاف میتواننذ به صورت آزمون ورودی (آگبهی از سطح آمبدگی دانطجویبن) مرحلهبی یب تکوینی (در فراینذ تذریس بب هذف ضنبسبیی قوت و ضعف دانطجویبن) و آزمون پبیبنی یب تراکمی (پبیبن یک دوره یب مقطع آموزضی بب هذف قضبوت در مورد تسلط
دانطجویبن) برگسار گردد.

اهَاج -اثشات تیَلَطیك اهَاج فشاكَت

 -1عذػی ّای کشٍی ّوگشا ،کشٍی ٍاگشا،
اػتَاًِ ای ٍآػتیگوات سا تـخیق دّذ.
 -2تیضتیٌی -چـن ًشهالً ،ضدیك تیٌی،
دٍستیٌی ،آػتیگوات ٍ دػتِ تٌذی ّای هشتَطِ
ٍ پیشچـوی سا ؿشح دّذ.
 -3تا اًجام آصهایؾ اًَاع عذػی ّای چـن
سا تـخیق دّذ.
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اپتیك ٍ چـن (تخؾ عولی)

 -4تا اًجام آصهایؾ عذػی الصم تشای تلحیح
ًاٌّجاسی ّای اًکؼاسی سا تا اػتفادُ اص جعثِ

ويدئو
پروژكتور

عیٌك تذػت آٍسد.
سئَع هطالة:
اًَاع عذػی ّای طثی (کشٍی ،اػتَاًِ ای،
آػتیگوات) -تیضتیٌی -چـن ًشهال -اكالح
ًضدیك تیٌی ،دٍستیٌی ٍ آػتیگوات -پیشچـوی
-1
-2
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-3
...

ويدئو
پروژكتور

