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  (Course Plan)طرح دوره

 1/7/99 :تاريخ ارائه درس 1400-1399:  سال تحصيلي

 راضيه مصلي نژاد: نام مدرس کارشناسي مهندسي بهداشت حرفه ای و ايمني کار :رشتهمقطع/

 11 :تعداد دانشجو 1فيزيک اختصاصي : )واحد( درسنام 

 جلسه 17 /ساعت 34:  تعداد جلسات/مدت کالس اول :ترم

 

  منابع درس:

 مباني فيزيک پايه تاليف هاليدی .1

 فيزيک دانشگاهي تاليف فرانسيس سرز .2

 استفاده از فيلم های آموزشي، کالس های آنالين و استفاده از ابزارهای مناسب تدريس آموزش مجازی : امکانات آموزشي

 : مطالب درسکلي رئوس 

 و هسته ایاصول ترمودینامیک ومبانی فیزیک مدرن، اتمی 
 

  :هدف کلي درس

 و هسته ایبا اصول ترمودینامیک ومبانی فیزیک مدرن، اتمی  فراگیر  آشنایی
 

 روش آموزش:

 انيميشن و فيلم نمايش -پرسش و پاسخ-سخنراني 
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 اجرای درس: شيوه

                                                                                                   مقدمه •

 بخش اول درس •

 پرسش و پاسخ و استراحت •

 بخش دوم درس •

 جمع بندی •

 

 دقيقه 20مدت زمان: 

 دقيقه 40مدت زمان: 

 دقيقه 20مدت زمان: 

 دقيقه 35مدت زمان: 

 دقيقه 5مدت زمان: 
 

 

 ی ارزشيابينحوه

 تکاليف تشريحي بارگذاری شده در سامانه نويد

 پرسش و پاسخ کالسي

 ستيآزمون آنالين ت

 
 
 
 
 

تاريخ برگزاری 
 جلسات

 عنوان جلسه/رئوس مطالب
وسايل کمک  دريسروش ت

 آموزشي
 اهداف حيطه

 جلسه اول

  1/7/99تاريخ:

 -اينترنت -لپ تاپ آنالين اندازه گيری و  بردارها
 آموزش مجازیبرد 

کميتهای فيزيکي، استانداردها و آشنايي فراگير با  شناختي

 -استاندارد طول -دستگاه بين المللي يکاها -يکاها

 -بردارها و نرده ايها -استاندارد زمان -جرماستاندارد 

 ضرب بردارها -دارهاجمع بر
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 جلسه دوم

 8/7/99تاريخ:

 -اينترنت -لپ تاپ آنالين دما

 برد آموزش مجازی

دما)هدف ترموديناميک، ديدگاه مبحث آشنايي فراگير با  شناختي

ماکروسکوپيک و ميکروسکوپيک، تعادل گرمايي، قانون 

 دماسنجي(صفرم، مفهوم دما و مقياس های 

 جلسه سوم

 15/7/99تاريخ:

 -اينترنت -تاپ لپ آنالين سيستمهای ترموديناميکي ساده

 برد آموزش مجازی

) تعادل  سيستمهای ترموديناميکي سادهآشنايي فراگير با  شناختي

 PV مواد خالص، حالت ماده، نمودار PV ترموديناميکي، نمودار

  مختصات ميکروسکوپيک و ماکروسکوپيک( مواد خالص

 

 جلسه چهارم

 22/7/99تاريخ:

 -اينترنت -لپ تاپ آنالين يکار ترموديناميک

 برد آموزش مجازی

، فرآيند ايستاوار، کار کار مکانيکي)کار آشنايي فراگير با  شناختي

سيستم هيدرواستاتيکي، محاسبه کار چند سيسشتم 

 (ترموديناميکي

 جمجلسه پن

 29/7/99 تاريخ:

 -اينترنت -لپ تاپ آنالين نون اول ترموديناميکگرما و قا

 برد آموزش مجازی

نون اول ترموديناميک)گرما، کار گرما و قاآشنايي فراگير با  شناختي

بي دررو، قانون اول ترموديناميک، فرمولبندی قانون اول 

ال گرما: قو ظرفيت گرمايي؛ انت ماترموديناميک، انتقال گر

 تابش(ال گرما: قانتهمرفت، ال گرما: قانت، رسانش

 جلسه ششم

 6/8/99 تاريخ:

 -اينترنت -لپ تاپ آنالين لگازهای کام

 برد آموزش مجازی

يک گاز ، انرژی مادله حالت ل )گازهای کامآشنايي فراگير با  شناختي

داخلي يک گاز؛ گاز کامل، فرآيندهای ايستاوار بي دررو، 

ه گيری ضريب اتميسيته گازها، ش روخ هارت برای اندازرو

بشي ريه جنسرعت موج طولي،دماسنج صوتي، نظ

 (حالت يک گاز کامل، معادله (ديدگاه ميکروسکوپي)گازها

 جلسه هفتم

 13/8/99 خ:تاري

و قانون دوم  ، يخچالماشين

 ترموديناميک

 -ترنتاين -لپ تاپ آنالين

 برد آموزش مجازی

و قانون دوم  ، يخچالماشينآشنايي فراگير با  يشناخت

تبديل کار به گرما و بالعکس، ماشين ترموديناميک)

دوم  وز، قانونساسترلينگ، ماشين بخار، ماشين های درون 

، هم ارزی بيان ترموديناميک به بيان کلوين پالنک، يخچال
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 (کلوين پالنک با بيان کالوسيوس

 جلسه هشتم

 20/8/99 تاريخ:

 -اينترنت -لپ تاپ آنالين ت پذيری و مقياس دمای کلوينگشبر

 برد آموزش مجازی

ت پذيری و مقياس دمای کلوين گشبرآشنايي فراگير با  شناختي

 یپذيرنا، برگشت پذيریناگشت برو  گشت پذيریبر)

ناپذيری شيميايي، ، برگشت مکانيکي خارجي و داخلي

ی برگشت شرايط برگشت پذيری وجود سطوح بي دررو

، ز کامل، مقياس دمای کلوين و تساوی آن با دمای گاپذير

ی برگشت شرايط برگشت پذيری، وجود سطوح بي دررو

 (زکاملپذير، مقياس دمای کلوين و تساوی آن با دمای گا

 جلسه نهم

 27/8/99تاريخ:

 -اينترنت -لپ تاپ آنالين آنتروپي

 برد آموزش مجازی

تروپي يک گاز مفهوم آنتروپي، آنآنتروپي)آشنايي فراگير با  شناختي

و  آنتروپي و برگشت پذيریچرخه کارنو، ،  TSکامل، نمودار 

برگشت ناپذيری، اصل افزايش آنتروپي و بي نظمي، جريان 

 (آنتروپي و توليد آنتروپي

 همد جلسه

 4/9/99تاريخ:

 -اينترنت -لپ تاپ آنالين مواد خالص

 برد آموزش مجازی

آنتالپي، توابع هلمهولتز و  مواد خالص)آشنايي فراگير با  شناختي

، ، معادالت انرژی TSگيبس، روابط ماکسول، معادالت 

 (ساط گرمايي، ضريب تراکممعادالت ظرفيت گرمايي، انب

 هميازد جلسه

 11/9/99تاريخ:

 -اينترنت -لپ تاپ آنالين ماریمکانيک آ

 برد آموزش مجازی

، توزيع اصول اساسيماری )مکانيک آآشنايي فراگير با  شناختي

، تقسيم مساوی انرژی ، توزيع تعادلي، تابع پارش يا افراز

آنتروپي  ،سرعت مولکولي, تعبير آماری کار و گرما، بي نظمي

 (و اطالعات

 همدوازدجلسه 

 18/9/99 تاريخ:

 -اينترنت -لپ تاپ آنالين مباني فيزيک مدرن

 وزش مجازیبرد آم

علت شکست فيزيک  آشنايي فراگير با مباني فيزيک مدرن) شناختي

، اثر فوتو الکتريک، دوگانگي موج و انرژی کالسيک، کوانتش

 (موجي ماده، اصل عدم قطعيت ذره، ماهيت
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 همسيزدجلسه 

 25/9/99تاريخ:

 -اينترنت -لپ تاپ آنالين 1 يفيزيک اتم

 برد آموزش مجازی

حد جرم ذرات بنيادی، وا)1يفيزيک اتمآشنايي فراگير با  شناختي

 (ان اتمياتمي، واحد انرژی، کشف اتم، ساختار و ساختم

 همچهاردجلسه 

 2/10/99تاريخ:

 -اينترنت -لپ تاپ آنالين 2 يفيزيک اتم

 برد آموزش مجازی

، اختار اتميادامه س) 2فيزيک اتمي آشنايي فراگير با  شناختي

، طيف های ، ترازهای انرژیاتي با مدلهای اتميآشنايي مقدم

 (اتمي

 همپانزدجلسه 

 9/10/99تاريخ:

 -اينترنت -لپ تاپ آنالين 1فيزيک هسته ای 

 برد آموزش مجازی

ص کشف هسته، خوا)1فيزيک هسته ای آشنايي فراگير با  شناختي

 (، پايداری هسته ها و واپاشي هسته ایهسته

 همجلسه شانزد

 16/10/99تاريخ:

 -نترنتاي -لپ تاپ آنالين 2فيزيک هسته ای 

 برد آموزش مجازی

آشنايي مقدماتي با ) 2فيزيک هسته ایآشنايي فراگير با  شناختي

ا، اشي آلفا، واپاشي بت، واپمدلهای هسته ای، واپاشي طبيعي

 (واپاشي گاما

 جلسه هفدهم

  تاريخ:

 -اينترنت -لپ تاپ آنالين 3فيزيک هسته ای 

 برد آموزش مجازی

، واکنشهای هسته ای ) 3فيزيک هسته ایآشنايي فراگير با  شناختي

 (، جوش هسته ایت هسته ایشکاف

 


