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 دانػگاه ػلوم پسغکی کرمانػاه

 دانػکذه پیراپسغکی

 درشقالب نگارظ طرح 

 دصیوتشی پشتُْبی یًْیضاى ػنوان درش :

                                        یسادیْلْژ پیْعتًَبکبسؽٌبعی  2داًؾجْیبى تشم مخاطبان: 

                 ّادذ ػولی 1تئْسی    ّادذ 2:  نظری( تؼذاد و نوع واحذ )

 فیضیک پشتُْب درش  پیع نیاز:

 12-11ُب ؾٌجَ یک  :زمان ارائو درش 

 ػولی 12-11دّ ؽٌجَ ُب                      

 آصادضاػت مػاوره:           عجبد پؾْتي ؽبیغتَ مذرش : 

 ىذف کلی:

ثؼ ُبی رسٍ ای ّ ّعبیل آؽکبسعبصی ّ اًذاصٍ گیشی آؽٌبیی ثب اصْل ّ هفبُین اًذاصٍ گیشی ّ عٌجؼ هقذاس دص پشتُْبی هختلف ایکظ گبهب ّ تب-

 هقذاس دص

 اىذاف مرحلو ای: 

 هطبلت پبیَاص ًظش آؽٌبیی ثب ّ اسصؽیبثی داًؾجْیبى هؼشفی دسط ، هٌبثغ  -1

 (1هؼشفی اًْاع تبثؼ ُبی یًْیضاى ّ غیش یًْیضاى ) -2

 (2هؼشفی اًْاع تبثؼ ُبی یًْیضاى ّ غیش یًْیضاى ) -3

 (1یف ّدذ ُب )هؼشفی ّ تؼش -4

 (2هؼشفی ّ تؼشیف ّدذ ُب ) -5

 (3هؼشفی ّ تؼشیف ّدذ ُب ) -6

 اًذاصٍ گیشی ؽبس رسات ّ ؽبس اًشژی -7

 ّیژگی ُبی ػوْهی آؽکبسعبصُب ّ اعبط آؽکبسعبصی -8

 اهتذبى هیبى تشم  -9

 آؽٌبیی ثب آؽکبسعبصُبی گبصی -11

 آؽٌبیی ثب آؽکبسعبصُبی عٌتیالعیْى ّ ًیوَ سعبًب -11

 هقذهَ ای ثش اکغپْژس ّ اًذاصٍ گیشی -12

 هؼشفی  اتبقک ُْای آصاد ّ سّػ دسجَ ثٌذی اتبقک -13

 اًْاع کبسثشد ُبی اتبقک ُبی دفشٍ -14

 ًظشیَ ُبی دصیوتشی -15

 عبیش سّػ ُبی دصیوتشی -16

 : مرحلو ایاىذاف      

 ایومطالب پمؼرفی درش ، منابغ و ارزغیابی دانػجویان از نظر آغنایی با  -1

 قادر باغذ:در پایان دانػجو 

 ؽشح ًوبیذ ( اُذاف دسط سا  1-1

 هٌبثغ دسط سا ثؾٌبعذ. ( 2-1
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 .هطبلت پبیَ هشثْط ثَ دسط پیؾٌیبص سا ؽشح دُذ. (3-1

  (1مؼرفی انواع تابع ىای یونیسان و غیر یونیسان ) -2

 قادر باغذ:در پایان دانػجو 

  .تْضیخ دُذ. اى سااًْاع تبثؼ ُبی یًْیضاى ّ غیش یًْیض ( 1-2

 تْضیخ دُذ. اًْاع تبثؼ ُبی رسٍ ای ّ هْجی سا( 2-2

  (2مؼرفی انواع تابع ىای یونیسان و غیر یونیسان ) – 3

 قادر باغذ:در پایان دانػجو 

   ؽشح دُذ. پذیذٍ ُبی ثشخْسد پشتْ ُب سا (1-3

 ؽشح دُذ. اثشات هغتقین ّ غیش هغتقین تبثؼ ُب سا (2-3

 (1یف وحذ ىا )مؼرفی و تؼر – 4

 قادر باغذ:در پایان دانػجو 

 تؼشیف کویت ّ ّادذ سا ؽشح دُذ. (4 -1

  ّادذ ُب ّ کویت ُب سا ثؾٌبعذ. (4 -2

  ساثطَ ی ثیي ّادذ ُب ّ کویت ُبی هختلف سا ثیبى کٌذ. (4 -3

 (2مؼرفی و تؼریف وحذ ىا ) – 5

 قادر باغذ:در پایان دانػجو 

 دُذ.تؼشیف کویت ّ ّادذ سا ؽشح  (1-5

 ّادذ ُب ّ کویت ُب سا ثؾٌبعذ. (5 -2

  ساثطَ ی ثیي ّادذ ُب ّ کویت ُبی هختلف سا ثیبى کٌذ.  (5 -3

 (3مؼرفی و تؼریف وحذ ىا ) – 6

 قادر باغذ:در پایان دانػجو 

 تؼشیف کویت ّ ّادذ سا ؽشح دُذ. (1-6

 ّادذ ُب ّ کویت ُب سا ثؾٌبعذ. (6 -2

  ُبی هختلف سا ثیبى کٌذ.  ساثطَ ی ثیي ّادذ ُب ّ کویت (6 -3

 انذازه گیری غار ررات و غار انرژی -7

  قادر باغذ:در پایان دانػجو 

  تؼشیف ؽبس رسات ّ ؽبس اًشژی سا ثیبى کٌذ. (1-7

 سّػ ُبی اًذاصٍ گیشی ؽبس راست سا ؽشح دُذ. (7 -2

 سّػ ُبی اًذاصٍ گیشی ؽبس اًشژی سا ؽشح دُذ. (7 -3

 ی سا ثیبى کٌذ.هفِْم جزة جضئی ّ کل( 7 -4

 ویژگی ىای ػمومی آغکارضازىا و اضاش آغکارضازی -8

 قادر باغذ:در پایان دانػجو 

  تؼشیف آؽکبسعبص سا ثیبى کٌذ. (1-8

 اًْاع آؽکبسعبص سا هؼشفی کٌذ. (8 -2

 ّیژگی ُبی ػوْهی آؽکبسعبصُب ساثیبى کٌذ. (8 -3

  ػْاهل هْثش دس اصْل آؽکبسعبصی سا ثیبى کٌذ.( 8 -4
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 متحان میان ترم ا -9

 قادر باغذ:در پایان دانػجو 

 اهتذبى اص هجبدث ثیبى ؽذٍ. (1-9

 آغنایی با آغکارضازىای گازی – 11

 قادر باغذ:در پایان دانػجو 

  اعبط آؽکبسعبصُبی گبصی سا ثیبى کٌذ. (11 -1

 اًْاع آؽکبسعبصُبی گبصی سا ثیبى کٌذ. (11 -2

 هٌذٌی ساثطَ ّلتبژ ثب یْى ُبی جوغ آّسی ؽذٍ سا ثیبى کٌذ. (11 -3

 ( آؽکبسعبصُبی یًْیضاعیْى تٌبعجی ّ گبیگش سا ؽشح دُذ.11 -4

 آغنایی با آغکارضازىای ضنتیالضیون و نیمو رضانا -11

 قادر باغذ:در پایان دانػجو 

  اعبط کبس آؽکبسعبصُبی عٌتیالعیْى ّ ًیوَ سعبًب سا ثیبى کٌذ. (11 -1

 خْاؿ عٌتیالتْس ُب سا ثیبى کٌذ. (11 -2

 تفبّت آؽکبسعبصُبی فْق سا ثیبى کٌذ. (11 -3

 ثبصدٍ آؽکبسعبصُبی هزکْس سا هقبیغَ کٌذ.( 11 -4

 مقذمو ای بر اکطپوژر و انذازه گیری  -12

 قادر باغذ:در پایان دانػجو 

 اکغپْژس سا تؼشیف کٌذ. (12 -1

 ؽشح دُذ. تؼبدل رسٍ ثبسداس سا ثطْس کبهل (12 -2

 ساثطَ ی ؽبس اًشژی ّ اکغپْژس سا ثیبى کٌذ. (12 -3

  مؼرفی  اتاقک ىوای آزاد و روظ درجو بنذی اتاقک – 13

  قادر باغذ:در پایان دانػجو 

  اتبقک ُْای آصاد  سا ثطْس ؽوبتیک سعن ًوبیذ. (13 -1

 تصذیذبت الصم ثشای ثکبص گیشی اتبقک سا ثیبى کٌذ. (13 -2

  دسجَ ثٌذی اتبقک سا ؽشح دُذ. سّػ ُبی (13 -3

 انواع کاربرد ىای اتاقک ىای حفره – 14

 قادر باغذ:در پایان دانػجو 

 اتبقک خبصًی سا ؽشح دُذ. (14 -1

 اتبقک فشهش سا ؽشح دُذ. (14 -2

  اتبقک ّیژٍ سا ؽشح دُذ. (14 -3

 نظریو ىای دزیمتری – 15   

 قادر باغذ:در پایان دانػجو 

 گشی سا ؽشح دُذ. –اگ ًظشیَ ی ثش (15 -1

 قضیَ ی فبًْ سا ؽشح دُذ. (15 -2

  کظ سا ؽشح دُذ.یًطشیَ اعپٌغش ات (15 -3

 ضایر روظ ىای دزیمتری –16
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 قادر باغذ:در پایان دانػجو 

  ػولکشد فیلن ثج سا ؽشح دُذ. (16 -1

  سا ؽشح دُذ. TLDػولکشد  (16 -2

  سّػ ُبی دصیوتشی ؽیویبیی سا ؽشح دُذ. (16 -3

 یادگیری :  –ه ىای یاد دىی غیو

 عخٌشاًی ، پشعؼ ّ پبعخ 

 رضانو ىای آموزغی : 

 ّایت ثشد ّیذئْ پشّژکتْس ّ 

 وظایف و تکالیف دانػجو:

 دضْس فؼبل دس کالط -1

 هطبلؼَ هجبدث ُش جلغَ ثطْس هٌظن ّ هؾبسکت فؼبل دس فؼبلیت ُبی کالعی -2

 دانػجو:ضنجع و ارزغیابی   

 ضاػت تاریخ نمره روظ

   3 کوئیس

 12-11  3 پرضع ىای کالضی

  طبق برنامو  14 آزمون پایان ترم

    فؼالیت ىای کالضی

 

 منابغ مطالؼو:  

 اصْل دصیوتشی ّ آؽکبسعبصی . دبجی صادٍ صفبس  -1

 هجبًی دصیوتشی ّ آؽکبسعبصی . هْلف: ای ثی پْدگْسعبک. تشجوَ: هِذی قشثبًی  -2
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 دزیمتری پرتوىای یونیساندرش   جذول زمان بنذی برنامو
  93-94 اولنیمطال                       12-11ىا ػنبو یکزمان و مکان کالش: 
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 وضیلــو روظ تـذریص مـذرش موضوع ىر جلطو جلطو

هؼشفی دسط ، هٌبثغ ّ اسصؽیبثی داًؾجْیبى اص ًظش  1
 هطبلت پبیَبیی ثب آؽٌ

عجبد پؾْتي 
 ؽبیغتَ

پشّژکتْس ، ّیذئْ پشعؼ ّ پبعخ ّعخٌشاًی 
 ّایت ثشد

هؼشفی اًْاع تبثؼ ُبی یًْیضاى ّ غیش یًْیضاى  2

(1) 

" "  " 

هؼشفی اًْاع تبثؼ ُبی یًْیضاى ّ غیش یًْیضاى  3

(2) 

" " " 

 ( 1هؼشفی ّ تؼشیف ّدذ ُب ) 4

 

" "  " 

 "  " " (2) هؼشفی ّ تؼشیف ّدذ ُب 5

 "  " " (3هؼشفی ّ تؼشیف ّدذ ُب ) 6

 "  " " اًذاصٍ گیشی ؽبس رسات ّ ؽبس اًشژی 7

ّیژگی ُبی ػوْهی آؽکبسعبصُب ّ اعبط  8

 آؽکبسعبصی

: "  " 

 اهتذبى هیبى تشم 9

 

" "  " 

 "  " " آؽٌبیی ثب آؽکبسعبصُبی گبص 11

 "  " " بآؽٌبیی ثب آؽکبسعبصُبی عٌتیالعیْى ّ ًیوَ سعبً 11

 "  " " هقذهَ ای ثش اکغپْژس ّ اًذاصٍ گیشی 12

 هؼشفی  اتبقک ُْای آصاد ّ سّػ دسجَ ثٌذی اتبقک 13

 

" " " 

 "  " " اًْاع کبسثشد ُبی اتبقک ُبی دفشٍ 14

 "  " " ًظشیَ ُبی دصیوتشی 15

 "  " " عبیش سّػ ُبی دصیوتشی 16


