داًػکذٍ
قبلت ًگبرظ طرح درش ترهی
هخبطجبى :داًػجْیبى ترم اّل کبرغٌبضی ُْغجری
ػٌْاى درش  :فیزیک پزشکی
تؼذادّادذ(:یب ضِن اضتبد از ّادذ) ّ 1/5ادذ ًظری ّ 0/5 +ادذ ػولی
ضبػت پبضخگْیی ثَ ضْاالت فراگیر :ضَ غٌجَ 3-4
هذرش :دکتر ادطبى خذاهرادی
زهبى ارائَ درشً :یوطبل اّل  1400-1401ضَ غٌجَ ُب  8الی 10
درش ّ پیع ًیبز-:
ُذف کلی درش  :آغٌبیی ثب قلورّ فیسیﮏ در ارتجبط ثب ُْغجري ّ تجِیسات هرثْﻃَ
اُذاف کلی جلطبت ( :جِت ُر جلطَ یﮏ ُذف)
جلطَ اّل . :هﻘذهَ ّ هرّري ثر کویت ُبي فیسیکی ّ ضبختوبى اتن ّ هبدٍ
جلطَ دّم  :آغٌبیی ثب دهب ّ گرهب
جلطَ ضْم :آغٌبیی ثب فػبر در گبزُب
جلطَ چِبرم  :آغٌبیی ثب تجخیر ّ فػبر ثخبر
جلطَ پٌجن  :آغٌبیی ثب رﻃْثت
جلطَ غػن :آغٌبیی ثب قْاًیي گبزُب
جلطَ ُﻘتن  :آغٌبیی ثب جریبى ضیبل در لْلَ ُب
جلطَ ُػتن  :آغٌبیی ثب جریبى ضٌج ُب
جلطَ ًِن :آغٌبیی ثب اًژکتْر ّ اًْاع آى
جلطَ دُن  :آغٌبیی ثب تٌظین کٌٌذٍ ُبی فػبر تٌفص هصٌْػی
جلطَ یبزدُن  :آغٌبیی ثب اًذالل گبزُب در هبیؼبت
جلطَ دّازدُن :آغٌبیی ثب ضیلٌذرُبی گبز ّ ًکبت ایوٌی آى

اُذاف ّیژٍ ثَ تفکیﮏ اُذاف کلی ُر جلطَ:
ُذف کلی جلطَ اّل . :هﻘذهَ ّ هرّري ثر کویت ُبي فیسیکی ّ ضبختوبى اتن ّ هبدٍ
اُذاف ّیژٍ جلطَ اّل:
در پبیبى داًػجْ قبدر ثبغذ
 -1-1کویت ُبی هختلف فیسیﮏ ُوچْى ًیرّ،فػبر،گرهب،ظرفیت گرهبیی ،هﻘبّهت ،جریبى ،اختالف پتبًطیل ّ یکبُبی
آًِب را ثذاًذ .
 -2-1هذلِبی اتن ّ ،ضبختبر هبدٍ را ثَ طْر کبهل غرح دُذ.
 -3-1هذلِبی هختلف ُطتَ ای را ًبم ثجرد.
 -4-1اًْاع ًیرُّبی هْجْد را ًبم ثردٍ ّ قذرت آًِب را ثب ُن هﻘبیطَ کٌذ ّ هثبلِبیی از ُریﮏ در ُْغجری را ثیبى کٌذ.
ّ -5-1یژگیِب ،دضتَ ثٌذی پرتُْبی الکترّهغٌبطیطی را ًبم ثجرد ّ اُویت آى در ُْغجری ثیبى کٌذ.
 -6-1دل توریي

ُذف کلی جلطَ دّم  :آغٌبیی ثب دهب ّ گرهب
اُذاف ّیژٍ جلطَ دّم :
در پبیبى داًػجْ قبدر ثبغذ
 – 1-2هفبُین گرهب ّ دهب ّ تفبّت ایي دّ هفِْم را ثیبى دارد .ترهْهتر را تؼریف کٌذ ّ اًْاع آى را ثرغوبرد .
 2-2رّغِبی هختلف اًذازٍ گیری ّ اًتﻘبل گرهب را ثیبى کٌذ.
 3-2ظرفیت گرهبیی را تؼریف کٌذ ّ ظرفیت گرهبیی هْاد هختلف جبهذ ،هبیغ ّ گبز را ثب ُن هﻘبیطَ کٌذ.
 4-2قْاًیي ترهْدیٌبهیﮏ را تػریخ کٌذ.
 5-2هثبلِبیی از کبرثرد قْاًیي ترهْدیٌبهیﮏ در ػلْم پسغکی را ثیبى کٌذ.
 6-2دل توریي
ُذف کلی جلطَ ضْم  :آغٌبیی ثب فػبر در گبزُب
اُذاف ّیژٍ جلطَ ضْم :
در پبیبى داًػجْ قبدر ثبغذ
 - 1-3هفِْم فػبر را غرح دُذ ّ ّادذ آى را ثیبى کٌذ .
 - 2-3قبًْى فػبر در گبز را ثٌْیطیذ ّ اثر ػْاهل هذاخلَ گر در آى را تذلیل کٌذ.
 - 3-3فػبر جسئی گبز را تؼریف کٌذ ّ قبًْى دالتْى را تفطیرکٌذ.
 - 4-3اُویت اًذازٍ گیری فػبر در هخلْط ُبی گبزی را تػریخ کٌذ.
 - 5-3کبرثرد ُبی هفبُین فػبر ّ فػبر جسئی در ُْغجری را ثیبى کٌذ.
 6-3دل توریي
ُذف کلی جلطَ چِبرم  :آغٌبیی ثب تجخیر ّ فػبر ثخبر
اُذاف ّیژٍ جلطَ چِبرم :
در پبیبى داًػجْ قبدر ثبغذ
 -1-4هفِْم تجخیر را تؼریف کٌذ ّ قبًْى .
 -2-4هفبُین فػبر ثخبر ّ فػبر ثخبر اغجبع را ثب رکر هثبل تػریخ کٌذ.
 -3-4گرهبی تجخیر را تؼریف کٌذ.
 -4-4هفِْم فػبر ثخبر آة را ثب رکر هثبل تججیي کٌذ .
 -5-4قْاًیي فیسیکی دبکن ثر فرایٌذ ُبیتجخیر فػبرثخبر را ثٌْیطذ.
 -6-4کبرثرد هفبُین رکر غذٍ در ُْغجری را ثیبى کٌذ.
 -7-4دل توریي

ُذف کلی جلطَ پٌجن :آغٌبیی ثب رﻃْثت
اُذاف ّیژٍ جلطَ پٌجن:
در پبیبى داًػجْ قبدر ثبغذ
 -1-5هفِْم رطْثت ّ رطْثت ًطجی را تؼریف کٌذ.
 -2-5رّغِبی اًذازٍ گیری رطْثت ُْا را تػریخ کٌذ.
 -3-5هکبًیطن کبر هرطْة کٌٌذٍ ُب را ثیبى کٌذ.
 -4-5اًْاع هرطْة کٌٌذٍ ُب ًبم ثجرد ّ در هْرد ّیژگیِبی ّ ضبختبر آًِب تْضیخ دُذ.
 -5-5دل توریي
ُذف کلی جلطَ غػن :آغٌبیی ثب قْاًیي گبزُب ّ کبرثرد آًِب در اتبق ػول
اُذاف ّیژٍ جلطَ غػن:
در پبیبى داًػجْ قبدر ثبغذ
 -1-6قْاًیي گبزُب را تػریخ کٌذ.
 -2-6کبرثرد قْاًیي گبزُب در ضیلٌذرُبی اکطیژى ّ ....ثیبى کٌذ.
 -3-6گبز ایذٍ آل را تؼریف کٌذ ّ تئْری جٌجػی هلکْلی گبزُب را تػریخ کٌذ.
 -4-6دل توریي
ُذف کلی جلطَ ُفتن  :آغٌبیی ثب جریبى ضیبل در لْلَ ُب
اُذاف ّیژٍ جلطَ ُفتن :
در پبیبى داًػجْ قبدر ثبغذ
 – 1-7هفِْم جریبى ضیبل ّ ّادذ اًذازٍ گیری آى را ثیبى کٌذ.
ّ -2-7یطکْزیتَ را تؼریف کٌذ ّ راثطَ ریبضی هرثْط ثَ آى را تذلیل کٌذ.
 -3-7هفِْم هﻘبّهت ضیبل در ثراثر جبری غذى را ثیبى کٌذ.
 -4-7اُویت هفبُین جریبى ضیبل ّ ّیطکْزیتَ در ُْغجری را ثیبى کٌذ.
 -5-7اًْاع جریبى ُبی ضیبل (جریبى ُبی الهیٌبر ّ تْرثْالًت ) را تػریخ کٌذ تفبّت آًِب را ثیبى کٌذ.
 -7-7دل توریي
ُذف کلی جلطَ ُػتن  :آغٌبیی ثب جریبى ضٌج ُب
اُذاف ّیژٍ جلطَ ُػتن :
در پبیبى داًػجْ قبدر ثبغذ
 -1-8هکبًیطن کبر جریبى ضٌج ُب در ضیطتن ُبی ُْغجری را ثیبى کٌیذ .
 -2-8اًْاع جریبى ضٌج ُبی هختلف در ُْغجری را ًبم ثجرد ّ ّیژگیِبی ُر یﮏ را تػریخ کٌذ.
-3-8اُویت جریبى ضٌج ُب در ُْغجری را تػریخ کٌذ.
 -4-8دل توریي
ُذف کلی جلطَ ًِن  :آغٌبیی ثب اًژکتْر ّ اًْاع آى
اُذاف ّیژٍ جلطَ ًِن:
در پبیبى داًػجْ قبدر ثبغذ
 -1-9هکبًیطن کبر اًژکتْرُب را تػریخ کٌذ.
-2-9اًْاع اًژکتْرُب ّ ّیژگی ُر یﮏ را ًبم ثجرد .
 -3-9اُویت کبر اًژکتْر در ُْغجری را ثیبى کٌذ.
 -4-9در هْرد لْلَ ًّچْري ّ کبرثرد آى تْضیخ دُذ.
 -5-9اصْل کبر در اکطیژى درهبًی ً ،جْالیسر ,چبدر اکطیژى را غرح دُذ.
ُذف کلی جلطَ دُن  :آغٌبیی ثب تٌظین کٌٌذٍ ُبی فػبر تٌفص هصٌْػی
اُذاف ّیژٍ جلطَ دُن :
در پبیبى داًػجْ قبدر ثبغذ
 -1-10هکبًیطن تٌفص هصٌْػی ّ رضپیراتْرُب ّ تٌظین کٌٌذٍ ُبی فػبر را غرح دُذ.

 -2-10اُویت ُریﮏ از هْارد فْق را در ُْغجری تػریخ ًوبیذ.
ً -3-10ذٍْ کبر یﮏ دضتگبٍ ثیِْغی را تْضیخ دُذ.
ً -4-10ذٍْ کبر تجخیرکٌٌذٍ ُب را تْضیخ دُذ.
ُذف کلی جلطَ یبزدُن  :آغٌبیی ثب اًذالل گبزُب در هبیؼبت
اُذاف ّیژٍ جبضَ یبزدُن :
در پبیبى داًػجْ قبدر ثبغذ
 -1-11قبًْى ٌُری را تْضیخ دُذ.
 -2-11هذلْل اغجبع گبزی را تؼریف کٌذ.
 -3-11ضریت داللیت را تؼریف کٌذ.
 -4-11اُویت قبًْى ٌُری  ،هذلْل اغجبع گبزی ّ ضریت داللیت در ُْغجری را تْضیخ دُذ.

ُذف کلی جلطَ دّازدُن  :آغٌبیی ثب ضیلٌذرُبی گبز ّ ًکبت ایوٌی آى
اُذاف ّیژٍ جلطَ دّازدُن :
در پبیبى داًػجْ قبدر ثبغذ
 -1-12اًْاع ضیلٌذرُبی گبز در ُْغری را ًبم ثجرد .
ّ-2-12یژگیِبی ُریﮏ از ضیلٌذرُبی گبز را تػریخ کٌذ.
 -3-12اقذاهبت دفبظتی ّایوٌی الزم راثرای جلْگیری از ادتراق در اتبق ػول تْضیخ دُذ.
-4-12دل توریي

ُذف کلی جلطَ ُفذُن  :رفغ اغکبل ّ دل توریي

هٌبثغ:

1- Physics for Anesthesiologists: From Daily Life to the Operating Room. Antonio Pisano.
Springer 2017.
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