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ها


وظايف دانطجويان(تكاليف دانطجو دس طول تشم )

حل تمزیه َاي ارائٍ ضذٌ در کالس
مطارکت در پاسخ بٍ پزسص َا ي درسي
ضزکت در ارسضیابي َاي َزجلسٍ ي حل تکالیف



منابغ اغلی ( با سػايت اغول منبغ نويسی ودادن نطانی بشاي تهيه آنها ضامل کتابخانه ،کتاب فشوضی ،اينتشنت).....،

 -1فیشیك پشضکي بزاي داوطجًیان پشضکي ي دوذاوپشضکي تالیف :دکتز محمذ علي عقابیان ي َمکاران
(آخزیه چاپ )
 -2فیشیك رادیًلًصي تطخیصي کزیستىسه"( "Christensen s Physics of Diagnostic Radiologyآخزیه
چاپ )
-3فیشیك پشضکي:تالیف دکتز عباس تکاير واضز وًر پزداسان (آخزیه چاپ)


سوش تذسيس و وسايل کمك آموصضی موسد استفاده:

ريش تذریس در ایه درس در قالب بحث گزيَي ،حل مطکل ،پزسص ي پاسخ ي با استفادٌ اس ماصیك ي تختٍ يایت بزد ي َمچىیه
بکارگیزي سایز رساوٍ َاي آمًسضي بز حسب خًاَذ بًد.


سوش ها و صمان سنجص و اسصضيابی دانطجو و باسم مشبوط به هشاسصضيابی (:نوع امتحانات اص لحاظ نحوه طشاحی سوال -باسم بنذي-
صمان امتحانات و تكاليف رکش ضود)
سوش

تاسيخ

نمشه

حل مسائل يآسمًن میان
تزم

8

آسمًن پایان تزم

12

جمع

22

طًل تزم
پایان تزم

ساػت
ساعت مقزر آمًسش
ساعت مقزر آمًسش

مقشسات دسس و انتظاسات اص دانطجويان
 -1حضًر بٍ مًقع ي بزاساس ساعت تعییه ضذٌ در کالس درس
 -2رعایت مقزرات آمًسش ي اوضباطي
 -3مطالعٍ مطالب جلسٍ قبل ي آمادگي حضًر در کالس درس
 -4حل مسائل ارائٍ در مىشل ي پاسخ در تاریخ مقزر
 -5بز اساس آییه وامٍ آمًسضي  ،غیبت غیز مًجٍ در امتحان پایان تزم بٍ مىشلٍ ومزٌ صفز ي غیبت مًجٍ مًجب حذف آن درس
خًاَذ ضذ .

جدول زمان بندی ارائه برنامه درس فیسیک پسشکی نیمسال دوم 89-89

ساػت

ػنوان

مذسس

سديف

تاسيخ

1

8-11

مبانی فيضيك و توليذ و خواظ امواج

دکتش

ماوساء غوت

رکشيايی

2

8-11

3

8-11

4

8-11

5

8-11

6

8-11

آمادگی الصم دانطجويان قبل
اص ضشوع کالس

دستگاه ها و سوضهاي تػويشبشداسي

دکتش

با امواج التشاسونذ ،خواظ ضيميايی و

رکشيايی

..............................

مزير مطالب جلسٍ قبل

بيولوطيك امواج ماوساء غوت و
بشخوسد آنها با بافت
توليذ و خواظ جشيانهاي بشفشکانس،
خواظ فيضيولوطيكی و مواسد

دکتش

مزير مطالب جلسٍ قبل

رکشيايی

استؼمال جشيانهاي پشفشکانس دس
پضضكی و دنذانپضضكی ،جشاحی
الكتشيكی
مواد ساديواکتيو و خواظ آنها،

دکتش

آضنايی با نحوه تجضيه ػناغش

رکشيايی

مزير مطالب جلسٍ قبل

ساديواکتيو  ،ساختمان و نحوه
ػملكشد طنشاتوسهاي ساديواکتيو
آضنايی با سوضها و وسايل انذاصه
گيشي دس پضضكی هسته اي ،کاسبشد

دکتش

مزير مطالب جلسٍ قبل

رکشيايی

مواد ساديو اکتيو دس تطخيع و دسمان
ماهيت و خواظ اضؼه ايكس ،جزب

دکتش

مزير مطالب جلسٍ قبل

و انذاصه گيشي اضؼه ايكس ،اغول

رکشيايی

فيضيكی پشتوتطخيػی
7

8-11

8

8-11

مبانی فيضيك ساديوتشاپی و کاسبشد آن دکتش
دس دسمان سشطانها
ساديوبيولوطي وحفاظت دس بشابش
پشتوهاي يون ساص

مزير مطالب جلسٍ قبل

رکشيايی
دکتش
رکشيايی

مزير مطالب جلسٍ قبل

