
 

  

 

 تغذیه و علوم غذایی    بهداشت    توانبخشی     پیراپزشکی  پرستاری    دندانپزشکی    پزشکی دانشکده

 مهندسی علوم و  صنایع غذایی گروه آموزشی 
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 فیزیک  عمومی عنوان واحد درسی
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 :  ( ساعت زمان )                                      3تعداد واحد :  تعداد واحد/ ساعت

  کد درس

  پیش نیاز/هم نیاز 

نام و نام خانوادگی 

 مدرس / مدرسین 
 ندا احمدی

 فیزیک ماده چگال مدرس  رشته تحصیلی

 دکترا مدرس  مقطع تحصیلی

 استادیار  رتبه علمی
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 اهداف کلی

 )شرح توصیف درس(
 کیزیعلم ف نیو قوان میبا مفاه  ییآشنا

  اهداف اختصاصی

 حیطه روانی حرکتی حیطه عاطفی حیطه شناختی پیامدهای یادگیری : 

   

 روش های تدریس

       نمایش عملی سخنرانی توسط دانشجو    سخنرانی و تدریس توسط استاد

    کارگاه آموزشی  (PBL)یادگیری مبتنی بر حل مسئله پرسش و پاسخ

  (TBL)یادگیری مبتنی بر تیم           بیمار شبیه سازی شده          بحث گروهی

 آموزش مجازی                     Bedside teaching ایفای نقش

 Project-Based Learning  یادگیری مبتنی برپروژه    Concept Map نقشه مفهومی  

 سایر ) لطفا قید نمایید ( : 

 بنام خدا  

 (Course Planطرح دوره )

 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان

 معاونت آموزشی دانشگاه

 مرکز مطالعه و توسعه آموزش علوم پزشکی

 



ضوابط آموزشی و 

سیاست های  مدیریتی 

 کالس

 خالق دانشجویی ا          امتحانات        تکالیف کالسی         حضور و غیاب 

 سایر:

 منابع اصلی درس : 

 

  Alen H. Cromer یستیعلوم ز یبرا کیزیف -0

 Serway, Jewwttیعلوم و مهندس یبرا کیزیف -2

 Halliday, Resnick, Walker  کیزیف یمبان-3

 منابع وابسته برای مطالعه بیشتر:

 مقاالت چاپ شده در مجالت معتبر بین المللی

 عناوین درس در هر دوره  برنامه

شماره 

 جلسه
 عناوین کلی درس در هر جلسه 

تاریخ 

 ارائه

ساعت 

 ارائه
 مواد و وسایل آموزشی  روش تدریس

روش *

 ارزشیابی

0 
مختصات و  یدانشجو با مفهوم بردارها ، دستگاهها

 بردارها آشنا خواهد شد یبر رو اتیعمل
  

توسط  یسخنران

 مثال هیاستاد،ارا
 ویدیو پروزکتور -تخته

پاسخ به 

سواالت مطرح 

شده در 

کالس، 

search   در

مورد 

موضوعات 

خواسته شده. 

 یبرا یآمادگ

امتحانات 

 یکالس

2 

دانشجو با مفاهیم حرکت یک بعدی، مکان، سرعت، 

شتاب، مدل های تحلیلف نمودارهای حرکت آشنا 

 خواهد شد

 

 

  

سخنرانی توسط 

استاد،ارایه مثال، 

استفاده از 

 انیشمن

 پروزکتور ویدیو -تخته

پاسخ به 

سواالت مطرح 

شده در 

کالس، 

search   در

مورد 

موضوعات 

خواسته شده. 

 یبرا یآمادگ

امتحانات 

 یکالس

3 
 انرژی –دانشجو با مفهوم انرژی جنبشی، قضیه کار 

 جنبشی و توان آشنا خواهد شد.

 
  

سخنرانی توسط 

استاد،ارایه مثال، 

استفاده از 

 انیشمن

 ویدیو پروزکتور -تخته

پاسخ به 

سواالت مطرح 

شده در 

کالس، 

search   در



مورد 

موضوعات 

خواسته شده. 

 یبرا یآمادگ

امتحانات 

 یکالس

4 

دانشجو با مفهوم انرژی پتانسیل، قوانین پایستگی 

انرژی مکانیکی ،پایستگی انرژی سیستمهای ایزوله و 

 غیر ایزوله و کار نیروی اصطکاک آشنا خواهد شد

 

 

  

سخنرانی توسط 

استاد،ارایه مثال، 

استفاده از 

 انیشمن

 ویدیو پروزکتور -تخته

به پاسخ  

سواالت مطرح 

شده در 

کالس، 

search   در

مورد 

موضوعات 

خواسته شده. 

 یبرا یآمادگ

امتحانات 

 یکالس

9 

دانشجو با مفاهیم مرکز جرم، دستگاه ذرات،  

دستگاههای تغییر شکل پذیر و قانون بقای اندازه 

 خواهد شد حرکت خطی آشنا

 

 

  

سخنرانی توسط 

استاد،ارایه مثال، 

استفاده از 

 انیشمن

 ویدیو پروزکتور -تخته

به پاسخ  

سواالت مطرح 

شده در 

کالس، 

search   در

مورد 

موضوعات 

خواسته شده. 

 یبرا یآمادگ

امتحانات 

 یکالس

1 

دانشجو با مفاهیم برخوردف ضربه، برخوردهای یک 

االستیک و غیر بعدی و دو بعدی، برخوردهای 

 االستیک آشنا خواهد شد

 

  

سخنرانی توسط 

استاد،ارایه مثال، 

استفاده از 

 انیشمن

 ویدیو پروزکتور -تخته

به پاسخ 

سواالت مطرح 

شده در 

کالس، 

search   در

مورد 

موضوعات 

خواسته شده. 

 یبرا یآمادگ

امتحانات 

 یکالس

7 

دانشجو با مفاهیم  گشتاور نیرو ، حرکت های 

، سرعت و شتاب زاویه ای،سینماتیک دورانی 

دورانی، انرژی جنبشی دورانی و حرکت غلتشی آشنا 

 خواهد شد

 

 

  

سخنرانی توسط 

استاد،ارایه مثال، 

استفاده از 

 انیشمن

 ویدیو پروزکتور -تخته

به پاسخ 

سواالت مطرح 

شده در 

کالس، 

search   در

مورد 



موضوعات 

خواسته شده. 

 یبرا یآمادگ

امتحانات 

 یکالس

8 

دانشجو با مفاهیم نظریه جنبشی گازها، گازهای ایده 

 آل ، گازهای واقعی جرم اتمی و دما آشنا خواهد شد

 

 

  

سخنرانی توسط 

استاد،ارایه مثال، 

استفاده از 

 انیشمن

 

به پاسخ 

سواالت مطرح 

شده در 

کالس، 

search   در

مورد 

موضوعات 

خواسته شده. 

 یبرا یآمادگ

امتحانات 

 یکالس

5 

دانشجو با مفاهیم مایعات، گرمای تبخیر، کشش 

سطحی ، اثر مویینگی، اسمز و فشار منفی آشنا 

 خواهد شد.

 

 

  

سخنرانی توسط 

استاد،ارایه مثال، 

استفاده از 

 انیشمن

 

به پاسخ 

سواالت مطرح 

شده در 

کالس، 

search   در

مورد 

موضوعات 

خواسته شده. 

 یبرا یآمادگ

امتحانات 

 یکالس

01 

با مفاهیم گرما و ترمودینامیک، قانون اول دانشجو 

ترمو دینامیک، گرمای ویژه و انتقال گرما آشنا 

 خواهد شد.

 

  

سخنرانی توسط 

استاد،ارایه مثال، 

استفاده از 

 انیشمن

 

به پاسخ 

سواالت مطرح 

شده در 

کالس، 

search   در

مورد 

موضوعات 

خواسته شده. 

 یبرا یآمادگ

امتحانات 

 یکالس

00 

مفاهیم  الکتریسته، نیروهای بنیادی،  دانشجو با

قانون کولن، میدان الکتریکی و پتانسیل الکتریکی 

 آشنا خواهد شد.

 

 

  

سخنرانی توسط 

استاد،ارایه مثال، 

استفاده از 

 انیشمن

 

به پاسخ 

سواالت مطرح 

شده در 

کالس، 

search   در

مورد 

موضوعات 



خواسته شده. 

 یبرا یآمادگ

امتحانات 

 یکالس

02 

دانشجو با مفاهیم مغناطیس، نیروهای مغناطیسی و 

 القای مغناطیسی آشنا خواهد شد

 

 

  

سخنرانی توسط 

استاد،ارایه مثال، 

استفاده از 

 انیشمن

 

به پاسخ 

سواالت مطرح 

شده در 

کالس، 

search   در

مورد 

موضوعات 

خواسته شده. 

 یبرا یآمادگ

امتحانات 

 یکالس

03 

دوگانگی موج و ذره  دانشجو با مفاهیم فیزیک نوین،

 و مکانیک کوانتومی آشنا خواهد شد.

 

 

  

سخنرانی توسط 

استاد،ارایه مثال، 

استفاده از 

 انیشمن

 

به پاسخ 

سواالت مطرح 

شده در 

کالس، 

search   در

مورد 

موضوعات 

خواسته شده. 

 یبرا یآمادگ

امتحانات 

 یکالس

04 
Search  در مورد موضوعات مرتبط با درس 

   

مقاالت ارائه 

مرتبط با هر 

بخش که در طی 

 ترم تدریس شده

 توسط دانشجو

 

 

نحوه ارایه و 

جمع آوری 

مطالب توسط 

 داتشجو

09 
Search  در مورد موضوعات مرتبط با درس 

   

ارائه مقاالت 

مرتبط با هر 

بخش که در طی 

 ترم تدریس شده

 توسط دانشجو

 

نحوه ارایه و 

جمع آوری 

مطالب توسط 

 داتشجو

01 
Search  در مورد موضوعات مرتبط با درس 

   

ارائه مقاالت 

مرتبط با هر 

بخش که در طی 

 ترم تدریس شده

 توسط دانشجو

 

نحوه ارایه و 

جمع آوری 

مطالب توسط 

 داتشجو

07 
Search  در مورد موضوعات مرتبط با درس 

   
ارائه مقاالت 

مرتبط با هر 

بخش که در طی 

 
نحوه ارایه و 

جمع آوری 



 ترم تدریس شده

 توسط دانشجو
مطالب توسط 

 داتشجو
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