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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 2فيزيک اختصاصي : )واحد( درسنام 

 جلسه 17:  تعداد جلسات/مدت کالس دوم :ترم

 

  :منابع درس

 ليف هاليدیامباني فيزيک پايه ت .1

 فيزيک دانشگاهي تاليف فرانسيس سرز .2

 ايک یمهد حامد تاليف ... ک،يزيف ینانوتکنولوژ ،یبهداشت حرفه ا يمهندس ،يپزشک کيزي: فیرشته ها ژهيو يعموم کيزيدرسنامه ف .3

 ريانمريم جعف -مهرتاليف دکتر مجتبي کيان  فيزيک برای دانشجويان بهداشت و پيراپزشکي .4

 ، کالس های آنالين و استفاده از ابزارهای مناسب تدريس آموزش مجازیو انيميشن های آموزشي  استفاده از فيلم ها : امکانات آموزشي

 : مطالب درسکلي رئوس 

 امواج ، حرکت موجي و امواج صوتي

 تينگ توليد و انتشار القای الکتريکي و مغناطيسي، بردار پوئين امواج الکترومغناطيس و 

 اپتيک هندسي

 اپتيک موجي 

 

  :هدف کلي درس

 بر آن هااکم ين حوري امواج و فرماليزم مربوطه، مبانی نور و صوت و قوانئبانی تمبانی فيزیک الکتریسيته و مغناطيس، م بافراگيران  آشنایی
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 روش آموزش:

 انيميشن و فيلم نمايش -پاسخپرسش و -سخنراني 

 

 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: 
 

 

 بيايارزش یهنحو

 تکاليف تشريحي بارگذاری شده در سامانه نويد

 پرسش و پاسخ کالسي

 کنفرانس و تحيق دانشجويي

 انجام تکاليف

 آزمون آنالين تستي
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تاريخ برگزاری 
 جلسات

 عنوان جلسه/رئوس مطالب
وسايل کمک  روش تدريس

 آموزشي
 اهداف حيطه

 امواج 18/12/99
  -ترنتاین -لپ تاپ آنالین

 آموزش مجازي  دبر
 با امواج مکانيکی و انواع آن   فراگير آشنایی شناختی 

25/12/99 
  -اینترنت -لپ تاپ آنالین امواج

 برد آموزش مجازي 

اصل برهم نهی و تداخل امواج، موج  با   فراگير  آشنایی شناختي

 ایستاده

17/1/1400 
  -اینترنت -لپ تاپ آنالین امواج

 برد آموزش مجازي 

 شناختي
 ارتعاشات واداشته و تشدیدبا   فراگير  ییناآش

24/1/1400 
  -اینترنت -لپ تاپ آنالین واج صوتی ما

 برد آموزش مجازي 

 شناختي
 صوت و قوانين حاکم بر آنبا   فراگير  آشنایی

31/1/1400 
  -اینترنت -لپ تاپ آنالین حرکت تناوبی 

 برد آموزش مجازي 

 شناختي
 1حرکات تناوبیبا   فراگير  آشنایی

7/2/1400 
  -اینترنت -لپ تاپ آنالین حرکت تناوبی 

 برد آموزش مجازي 

 شناختي
 2  حرکات تناوبیبا   فراگير  آشنایی

21/2/1400 
  -اینترنت -لپ تاپ آنالین لکتریکیرفيت اکن و ظالکتریسيته سا

 برد آموزش مجازي 

پتانسيل الکتریکی، خازن ها و دي با   فراگير  آشنایی شناختي

 جریان و مقاومت  الکتریک ها و

28/2/1400 
  -اینترنت -لپ تاپ آنالین الکتریسيته و مغناطيس 

 برد آموزش مجازي 

لکتریکی و مدارها و مسال  انيروي محرکه با   فراگير  آشنایی شناختي

 مربوط 

3/3/1400 
  -اینترنت -لپ تاپ آنالین ميدان هاي مغناطيسی و پدیده القایش 

 جازي برد آموزش م

ميدان مغناطيس، قانون آمپر، القا و قوانين  با   فراگير  آشنایی شناختي

 مربوط به آن

10/3/1400 
  -اینترنت -لپ تاپ آنالین 1ترومغناطيس لکا

 د آموزش مجازي بر

خواص مغناطيس مواد، نوسانت با   فراگير  آشنایی شناختي

 الکتررومغناطيسی
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17/3/1400 
الینآن 2ترومغناطيس الک   -اینترنت -لپ تاپ 

 برد آموزش مجازي 

جریان هاي متناوب، فرمول بندي با   فراگير  آشنایی شناختي

 معادالت ماکسول، امواج الکترومغناطيسی  

24/3/1400 
  -تن اینتر -لپ تاپ آنالین اپتيک

 برد آموزش مجازي 

انين  ماهيت نور و اپتيک هندسی و قوبا   فراگير  آشنایی شناختي

 مربوطه 

31/3/1400 
  -اینترنت -لپ تاپ آنالین اپتيک

 برد آموزش مجازي 

ماهيت موجی نور، امواج نوري، پراش، با   فراگير  آشنایی شناختي

 خل تدا

7/4/1400 
  -اینترنت -لپ تاپ آنالین اپتيک

 برد آموزش مجازي 

 شناختي
 و ابزار مربوطه  ی و واحدهاي آننورسنجبا   فراگير  آشنایی

  -اینترنت -لپ تاپ آنالین 1ی و هسته اي فيزیک اتم 14/4/1400

 برد آموزش مجازي 

فيزیک اتمی)ذرات بنيادي، واحد انرژي، با   فراگير  آشنایی شناختي

کشف اتم، ساختار و ساختمان اتمی، آششنایی مقدماتی با  

 رژي، طيف اتمی(مدلهاي اتمی، ترازهاي ان

ینآنال 2 ي ی و هسته ااتم فيزیک 21/4/1400   -اینترنت -لپ تاپ 

 برد آموزش مجازي 

فيزیک هسته اي)خواص هسته، پایداري با   فراگير  آشنایی شناختي

هسته ها، واپاشی هسته، آشنایی مقدماتی با مدل هاي 

 هسته اي، واپاشی طبيعی، انواع واپاشی ها(

  -اینترنت -لپ تاپ آنالین 3ی و هسته اي فيزیک اتم 28/4/1400

 مجازي  موزشبرد آ

واکنش هاي هسته اي، شکافت، جوش با   فراگير  آشنایی شناختي

 هسته اي 
 


