
 به نام خذا                                                                      

 دانطگاه ػلوم پسضكي كرهانطاه

 پسضكيپیرا دانطكذه

                                 سػَل آصهَى فش -  دکتش احؼاى خذاهشادیهذرض :                                     فیسیک ػووهيطرح درض:  

(                 یک ٍاحذ ػولی -ٍاحذ ًظشی 2ٍاحذ ) 3تؼذاد و نوع واحذ :                               95-96ًیوؼال اٍل ترم و سال تحصیلي :  

                                                                       -    درض پیص نیاز :            کاسؿٌاػی ػلَم آصهایـگاّی  1داًـجَیاى تشم هخاطباى : 

          13-14ػِ ؿٌثِ زهاى پاسخگویي به سواالت فراگیر :        )ػولي(  2-4ٍ چْاسؿٌثِ   10-12ػِ ؿٌثِ زهاى ارائه درض: 

  اهذاف كلي:

 هَسد اػتفادُ دس آصهایـگاُ ّای تـخیق طثیّای ص کاص دػتگاُشآؿٌایی تا هثاًی ٍ اكَل فیضیكی ، ػاختواى ٍ ط 

 

 : اهذاف نظری

 اكَل کلی دػتگاّْای آصهایـگاّیآؿٌایی تا  –هؼشفی دسع ٍ کتاب ٍ تیاى کلیات دسع      جلسه اول :

 (هایؼات تیَلَطیكی ) ػاًتشیفیَط  دػتگاّْای ػٌجؾآؿٌایی تا جلسه دوم : 

 ٍ سفشکتَهتشیقطثؾ ػٌجی آؿٌایی تا جلسه سوم:              

 آؿٌایی تا سٍؿْای طیف ػٌجیجلسه چهارم:              

 فلَئَسٍهتشی –آؿٌایی تا فتَهتش ؿؼلِ ای جلسه پنجن :               

 آؿٌایی تا هیكشٍػكَج ّای ًَسیجلسه ضطن:              

 آؿٌایی تا هیكشٍػكَج الكتشًٍیجلسه هفتن :              

 آؿٌایی تا ػیؼتن ّای تحلیل گشگاصّای خَىجلسه هطتن:             

 کشٍهاتَگشافی -آؿٌایی تا سٍؿْای تفكیک هَاد هخلَطجلسه نهن :              

 الكتشٍفَسص –آؿٌایی تا سٍؿْای تفكیک هَاد هخلَط جلسه دهن:              

 ی هَلفِ ّای خًَیآؿٌایی تا ٍػایل اًذاصُ گیشجلسه یازدهن:              

 آؿٌایی تا سادیَایوًََاػیجلسه دوازدهن :              

 آؿٌایی تا سٍؽ االیضاجلسه سیسدهن :               

 ) تِ كَست هجاصی( آؿٌایی تا سٍؽ ّای ػٌجؾ ایوٌَلَطیكی : فلَػایتَهتشیجلسه چهاردهن :                

 ًـش اتوی تا پالػوای جفت ؿذُ القاییطیف ػٌجی جلسه پانسدهن :               

  NMRآؿٌایی تا طیف ػٌجی  جلسه ضانسدهن:              

 آؿٌایی تا ػیؼتوْای اًذاصُ گیشی  جشیاى ٍ حجن خَى جلسه هفذهن:               

 

 

 

 



 اهذاف ویصه )رفتاری( هبتني بر اهذاف نظری: 
 

 اصول كلي دستگاههای آزهایطگاهي –هؼرفي درض و كتاب و بیاى كلیات درض جلؼِ اٍل :     

 دانطجو قادر باضذ: 

 ػیؼتن یا دػتگاُ سا تؼشیف ًوایذ. .1

 سٍؿْای کاّؾ خطا، خَاف کلی ٍ کالیثشاػیَى دس ػیؼتن سا تـشیح کٌذ. .2

 ػَاهل هَثش دس ایوٌی الكتشیكی دػتگاُ ّا ٍ تیواسػتاى ّا سا تفؼیش کٌذ. .3

 

 دستگاههای سنجص هایؼات بیولوشیكي ) سانتریفیوش و رفركتوهتری(آضنایي با جلسه دوم : 

 دانطجو قادر باضذ: 

 اكَل فیضیكی آٌّگ تِ ًـیي ؿذى رسات دس ػاًتشیفیَط سا تا سٍاتط سیاضی هشتَطِ تـشیح کٌذ.  .1

 سا تؼشیف کٌذ ٍ ٍاحذ آى سا تٌَیؼیذ.   RCFرسات، فاکتَس   Sedimentationاكطالحات ضشیة سػَب  .2

 اًَاع ػاًتشیفیَط سا ًام تثشد ٍ کاستشد آًْا سا تـشیح ًوایذ.  .3

 تا اكَل کاس تاکَهتشّا آؿٌا ؿَد.  .4
 

 

 و قطبص سنجي رفركتوهتری  جلسه سوم:

 اكَل فیضیكی سفشکتَهتش سا تـشیح کٌذ ٍ کاستشد آى دس آصهایـگاُ سا تیاى کٌذ.  .1

 ػاختاس سفشکتَهتش ٍ اًَاع آى سا تیاى کٌذ.  .2

 اكَل فیضیكی حاکن تش قطثـگش سا ؿشح دّذ.  .3

 اجضا دػتگاُ قطثـگش سا ًام تثشد. .4

 کاستشدّای قطثـگش سا دس ػلَم آصهایـگاّی ؿشح دّذ.  .5

 

 روضهای طیف سنجي آضنایي با  جلسه چهارم: 

 دانطجو قادر باضذ: 

 ؿواتیک تَضیح دّذ . اكَل کلی اػپكتشٍفتَهتشی سا تا سػن .1

 اًَاع هٌثغ تغزیِ دس اػپكتشٍفتَهتشّا سا ًام تثشیذ ٍ ٍیظگیْای ّش یک سا تـشیح کٌذ. .  .2

اًَاع اًتخاب کٌٌذُ ّای طَل هَج دس اػپكتشٍفتَهتش سا ًام تثشد، ػاختواى آًْا سا تـشیح کٌذ ٍ ٍیظگیْای آًْا سا تا  .3

 ّن هقایؼِ کٌذ.

 .َهتش سا تَضیح دّذالهثشت دس اػپكتشٍفت-قاًَى تیش .4

 

 فلوئوروهتری –فتوهتر ضؼله ای آضنایي با جلسه پنجن :  

 دانطجو قادر باضذ: 

 تفاٍت ّای ػوذُ فتَهتش ؿؼلِ ای تا اػپكتشٍفتَهتش سا تشؿواسد.  .1

 سا تَضیح دّذ ٍ طشح ؿواتیک فتَهتشّای ؿؼلِ ای سا سػن کٌذ.   آنهااًَاع فتَهتشّای ؿؼلِ ای سا ًام تثشد ٍ تفاٍت  .2



 اػاع سٍؽ فلَئَسٍهتشی سا تَضیح دّذ ٍ طشح ؿواتیک آى سا سػن ًوایذ.  .3

 اػاع سٍؽ طیف ػٌجی هادٍى قشهض سا تَضیح دّذ ٍ طشح ؿواتیک آى سا سػن ًوایذ.  .4

 

 

 هیكروسكوپ های نوریآضنایي با جلسه ضطن: 

 دانطجو قادر باضذ: 

 اكَل کلی ٍ اجضای آى هیكشٍػكَج ّای ًَسی سا تَضیح دّذ. .1

 قذست تفكیک هیكشٍػكَج سا تؼشیف کٌذ ٍ ػَاهل هَثش تش ایي کویت دس هیكشٍػكَج ًَسی سا تـشیح ًوایذ.  .2

 اكطالحات تضسگٌوایی ٍ تَاى هیكشٍػكَج سا تـشیح ًوایذ.  .3

 ّشیک هختلشاً تَضیح دّذ.  اًَاع هیكشٍػكَج ّای ًَسی سا ًام تثشد ٍ دس هَسد ٍیظگیْای .4

 

 هیكروسكوپ الكترونيآضنایي با جلسه هفتن : 

 دانطجو قادر باضذ: 

 اكَل فیضیک حاکن تش هیكشٍػكَج الكتشًٍی سا تـشیح کٌذ ..  .1

 اًَاع هیكشٍػكَج الكتشًٍی سا ًام تثشد ٍ تفاٍت ّای ػوذُ آًْا سا ؿشح دّذ.  .2

 تًَلی سا ؿشح دّذ.  -اػاع فیضیكی هیكشٍػكَج سٍتـی .3

 کاستشدّای هیكشٍػكَج الكتشًٍی سا تیاى کٌذ.  .4

 

 سیستن های تحلیل گر گازهای خوىآضنایي با جلسه هطتن: 

 دانطجو قادر باضذ: 

 هفاّین کلی دػتگاّْای تحلیل گش گاصّای خَى سا تیاى کٌذ. .1

 سا ؿشح دّذ. PHدػتگاُ اًذاصُ گیشی اػیذ ٍ تاص گاصّای خَى یا اًذاصُ گیشی  .2

 سا ؿشح دّذ. PCO2ٍ اًذاصُ گیشی فـاس دی اکؼیذ کشتي PO2دػتگاُ اًذاصُ گیشی فـاس جضیی اکؼیظى  .3

 

 كروهاتوگرافي -روضهای تفكیک هواد هخلوطآضنایي با جلسه نهن : 

 دانطجو قادر باضذ: 

 سا ؿشح دّذ. اػاع کشٍهاتَگشافی .1

 اًَاع هختلف سٍؽ ّای کشٍهاتَگشافی سا ًام تشدُ ٍ ؿشح دّذ. .2

 کاستشدّای اًَاع هختلف کشٍهاتَگشافی سا ًام تشدُ ٍ تفؼیش کٌذ. .3

 

 الكتروفورز–روضهای تفكیک هواد هخلوط آضنایي با جلسه دهن: 

 دانطجو قادر باضذ: 

 اكَل ٍ پایِ فیضیكی الكتشٍفَسصسا تیاى کٌذ. .1

 هختلف الكتشٍفَسص سا ًام تشدُ ٍ ؿشح دّذ.اًَاع  .2



 کاستشدّای اًَاع هختلف الكتشٍفَسص سا تیاى کٌذ. .3

 

 وسایل انذازه گیری هولفه های خونيآضنایي با  جلسه یازدهن:

 دانطجو قادر باضذ: 

 ٍػایل الكتشًٍیكی تشای اًذاصُ گیشی ٍ ؿواسؽ هَلفِ ّای خَى سا ؿشح دّذ. .1

 هَلفِ ّای خًَی سا ًام تشدُ ٍ تفؼیش کٌذ.اًَاع سٍؿْای اًذاصُ گیشی  .2

 هضایا ٍ هؼایة ٍػایل اًذاصُ گیشی هَلفِ ّای خًَی سا ؿشح دّذ. .3

 

 

 رادیوایوونواسيآضنایي با جلسه دوازدهن : 

  دانطجو قادر باضذ: 

 اكَل پایِ سٍؽ سادیَایوٌَاػی سا ؿشح دّذ. .1

 کاستشدّای هختلف سٍؽ سادیَایوٌَاػی سا تَضیح دّذ. .2

 هؼایة سادیَایوٌَاػی سا تیاى کٌذ. هضایا ٍ .3

 

 روش االیسا آضنایي باجلسه سیسدهن : 

 دانطجو قادر باضذ: 

 سٍؽ االیضا ٍ هشاحل هختلف آى سا تَضیح دّذ. .1

 اًَاع سٍؽ ّای هختلف االیضا سا ًام تشدُ ٍ ؿشح دّذ. .2

 ٍیظگی ّای دػتگاُ خَاًؾ ٍ اكَل کاسکشد آى سا تفؼیش کٌذ. .3

 االیضا سا تیاى کٌذ.سٍؽ ّای ؿؼتـَ دس سٍؽ  .4
 

 ) به صورت هجازی( روش های سنجص ایونولوشیكي آضنایي باجلسه چهاردهن : 

 دانطجو قادر باضذ: 

 اكَل پایِ فلَػایتَهتشی سا تیاى کٌذ. .1

 سٍؽ ّای آهادُ ػاصی ًوًَِ، سٍؽ ّای جذاػاصی ٍ آؿكاسػاصی دس فلَػایتَهتشی سا ؿشح دّذ. .2

 کاستشدّای آى سا تَضیح دّذ.هثاًی لَهیٌؼاًغ ؿیویایی ٍ  .3

 کاستشدّای  سٍؽ فلَػایتَهتشی ؿشح دّذ.   .4
 

 طیف سنجي نطر اتوي با پالسوای جفت ضذه القایيجلسه پانسدهن :  

 دانطجو قادر باضذ: 

 تخؾ ّای هختلف دػتگاُ طیف ػٌجی ًـش اتوی تا پالػوای جفت ؿذُ القایی سا ؿشح دّذ. .1

 کٌذ.سٍؽ ّای آهادُ ػاصی ًوًَِ سا تیاى  .2

 سٍؽ ّا ٍ تكٌیک ّای جذاػاصی ٍ آؿكاسػاصی سا ؿشح دّذ. .3

 کاستشدّای سٍؽ طیف ػٌجی ًـش اتوی تا پالػوای جفت ؿذُ القایی .4



  NMRآضنایي با طیف سنجي جلسه ضانسدهن : 

 دانطجو قادر باضذ: 

  ًظشیِ سصًٍاًغ هغٌاطیؼی ّؼتِ سا ؿشح دّذ.  .1

 سا تیاى کٌذ.  NMRآثاس هحیطی تش طیفْای   .2

 سا ؿشح دّذ.  NMRکاستشدّای پشٍتَى   .3

 دس هَسد هثاًی تلَیشتشداسی سصًٍاًغ هغٌاطیؼی ّؼتِ تحث کٌذ.  .4

 

 حجن خوى جریاى و آضنایي با سیستن های انذازه گیری جلسه هفذهن: 

 دانطجو قادر باضذ: 

 یغ خَى سا ؿشح دّذ. طاػاع جشیاى ػٌج ّای الكتشٍهغٌا  .1

 سا ؿشح دّذ.اػاع جشیاى ػٌج ّای اٍلتشاػًَذ    .2

 اػاع پلیتیؼوَگشافی اهپذاًغ الكتشیكی سا ؿشح دّذ.   .3

 دس هَسد هثاًی فیضیكی ػٌؼَسّای ػشػت جشیاى ّوشفت تحث کٌذ.   .4

 

 هنابغ:  -

 کتاتْای هشجغ: 

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

2009.  Third edition.  

 

 کتاتْای فاسػی : 

 

  -گْشٍئی(ؿْثاصی داسیَؽ دکتش  اكَل فیضیک دػتگاّْای آصهایـگاُ) -1

 داًـگاُ ػلَم پضؿكی ایشاى-هٌْاص جؼفشپَس –اكَل فیضیک دػتگاّْای آصهایـگاّی  -2

 استراتصی آهوزضي:  -

  ، آصهایؾ ٍ هـاّذُ کاس کشد دػتگاُ ّای دس آصهایـگاُ ّا CDػخٌشاًی، ًـاى دادى فیلن 

 وسایل سوؼي بصری: -

 اػتفادُ اص ٍیظیَالیضس 

 روش ارزضیابي: -

 تشم ، اهتحاى پایاى تشم.  ای، ػؤال تـشیحی ، اهتحاى هیاىّای چْاس گضیٌِ فؼالیت کالػی، کَئیض،  تؼت
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 )ػولي(   2-4ٍ چْاسؿٌثِ   10-12ػِ ؿٌثِ زهاى ارائه درض: 

    کاسؿٌاػی ػلَم آصهایـگاّی  1داًـجَیاى تشم : هخاطثاى

        تٌذی: جذٍل صهاى -  

ضواره  ردیف

 جلسه

تجهیسات  آهوزضي  هذرض هوضوع

 هورد نیاز

 تاریخ

هؼشفی دسع ٍ کتاب ٍ تیاى کلیات دسع  جلؼِ اٍل 1

آؿٌایی تا اكَل کلی دػتگاّْای  –

 آصهایـگاّی

دکتش احؼاى 

 خذاهشادی

-ٍیذیَ پشٍطکتَس

 ٍایت تشد-کاهپیَتش

23/6/1395 

آؿٌایی تا دػتگاّْای ػٌجؾ هایؼات  جلؼِ دٍم 2

 تیَلَطیكی ) ػاًتشیفیَط(

دکتش احؼاى 

 خذاهشادی

-ٍیذیَ پشٍطکتَس

 ٍایت تشد-کاهپیَتش

30 /6/1395 

 -تؼطیل سػوی

 جثشاًیجلؼِ 

آؿٌایی تا سٍؿْای سفشکتَهتشی ٍ قطثؾ  جلؼِ ػَم 3

 ػٌجی

دکتش احؼاى 

 خذاهشادی

-ٍیذیَ پشٍطکتَس

 ٍایت تشد-کاهپیَتش

6 /7/1395 

جلؼِ  4

 چْاسم 
دکتش احؼاى  آؿٌایی تا سٍؿْای طیف ػٌجی 

 خذاهشادی

-ٍیذیَ پشٍطکتَس

 ٍایت تشد-کاهپیَتش

13/7/1395 

جلؼِ  5

 پٌجن
دکتش احؼاى  فلَئَسٍهتشی –آؿٌایی تا فتَهتش ؿؼلِ ای 

 خذاهشادی

-ٍیذیَ پشٍطکتَس

 ٍایت تشد-کاهپیَتش

20/7/1395 

 -تؼطیل سػوی

 جلؼِ جثشاًی

جلؼِ  6

 ؿـن
دکتش احؼاى  آؿٌایی تا هیكشٍػكَج ّای ًَسی

 خذاهشادی

-ٍیذیَ پشٍطکتَس

 ٍایت تشد-کاهپیَتش

27/7/1395 

آقای سػَل  هیكشٍػكَج الكتشًٍیآؿٌایی تا  جلؼِ ّفتن 7

 آصهَى فش

-ٍیذیَ پشٍطکتَس

 ٍایت تشد-کاهپیَتش

4/8/1395 

جلؼِ  8

 ّـتن
آؿٌایی تا ػیؼتن ّای تحلیل گش گاصّای 

 خَى

آقای سػَل 

 آصهَى فش

-ٍیذیَ پشٍطکتَس

 ٍایت تشد-کاهپیَتش

11/8/1395 

 -آؿٌایی تا سٍؿْای تفكیک هَاد هخلَط جلؼِ ًْن 9

 کشٍهاتَگشافی

آقای سػَل 

 آصهَى فش

-ٍیذیَ پشٍطکتَس

 ٍایت تشد-کاهپیَتش

18/8/1395 

–آؿٌایی تا سٍؿْای تفكیک هَاد هخلَط  جلؼِ دّن 10

 الكتشٍفَسص

آقای سػَل 

 آصهَى فش

-ٍیذیَ پشٍطکتَس

 ٍایت تشد-کاهپیَتش

25/8/1395 

جلؼِ  11

 یاصدّن

آؿٌایی تا ٍػایل اًذاصُ گیشی هَلفِ ّای 

 خًَی

آقای سػَل 

 آصهَى فش

-ٍیذیَ پشٍطکتَس

 ٍایت تشد-کاهپیَتش

2/9/1395 

جلؼِ  12

 دٍاصدّن

آقای سػَل  آؿٌایی تا سادیَایوًََاػی

 آصهَى فش

-ٍیذیَ پشٍطکتَس

 ٍایت تشد-کاهپیَتش

9/9/1395 

جلؼِ  13

 ػیضدّن

آقای سػَل  آؿٌایی تا سٍؽ االیضا

 آصهَى فش

-ٍیذیَ پشٍطکتَس

 ٍایت تشد-کاهپیَتش

16/9/1395 

جلؼِ  14

 چْاسدّن 
آؿٌایی تا سٍؽ ّای ػٌجؾ ایوٌَلَطیكی 

 ) به صورت هجازی( : فلَػایتَهتشی

دکتش احؼاى 

 خذاهشادی

-ٍیذیَ پشٍطکتَس

 ٍایت تشد-کاهپیَتش

23/9/1395 

 30/10/1395-ٍیذیَ پشٍطکتَسدکتش احؼاى طیف ػٌجی ًـش اتوی تا پالػوای جفت جلؼِ   15



 

 تشد ٍایت-کاهپیَتش خذاهشادی ؿذُ القایی پاًضدّن 

جلؼِ  16

 ؿاًضدّن
دکتش احؼاى          NMRآؿٌایی تا طیف ػٌجی   

 خذاهشادی

-ٍیذیَ پشٍطکتَس

 ٍایت تشد-کاهپیَتش

7/10/1395 

جلؼِ  17

 ّفذّن
آؿٌایی تا ػیؼتوْای اًذاصُ گیشی  جشیاى 

 ٍ حجن خَى

دکتش احؼاى 

 خذاهشادی

-ٍیذیَ پشٍطکتَس

 ٍایت تشد-کاهپیَتش

14/10/1395 


