داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﯾﺎﺳﻮج
داﻧﺸﮑﺪه ﭘﯿﺮاﭘﺰﺷﮑﯽ
ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﯽ رادﯾﻮﻟﻮژي
ﻃﺮح درس :آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻓﯿﺰﯾﮏ ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﻋﻨﻮان درس:آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻓﯿﺰﯾﮏ ﻋﻤﻮﻣﯽ

ﺗﻌﺪاد و ﻧﻮع واﺣﺪ 1 :واﺣﺪ ﻋﻤﻠﯽ

ﺷﻤﺎره درس :ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎز :ﻧﺪارد
روز و ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺪرﯾﺲ :ﯾﮏ ﺷﻨﺒﻪ 10-12ﻣﮑﺎن ﺗﺪرﯾﺲ :آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻓﯿﺰﯾﮏ
ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ :ﻧﯿﻤﺴﺎل اول 95-96
ﻓﺮاﮔﯿﺮان :داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﭘﺮﺗﻮﺷﻨﺎﺳﯽ

ﻣﺪرس :ﻣﺮﯾﻢ رﺿﺎﯾﯽ

ﻫﺪف ﮐﻠﯽ:
ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻓﻬﻢ ﺑﻬﺘﺮ اﺻﻮل ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﮐﻪ در درس ﻧﻈﺮي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ
آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺳﺮي روشﻫﺎي آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ
ﭘﺮورش ﻣﻬﺎرت داﻧﺸﺠﻮ در ﺑﻪ ﮔﺰارش دﻗﯿﻖ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺠﺮﺑﯽ ﮐﻪ از آزﻣﺎﯾﺸﺎت ﺧﻮد ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآورد
ﺷﯿﻮه ﺗﺪرﯾﺲ :آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن :ﺣﻀﻮر و ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻌﺎل در آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ،اﻧﺠﺎم دﻗﯿﻖ آزﻣﺎﯾﺸﺎت و اﺳﺘﻔﺎده ﺻﺤﯿﺢ از وﺳﺎﯾﻞ
آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه

ﺷﯿﻮه ارزﺷﯿﺎﺑﯽ داﻧﺸﺠﻮ:
ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻌﺎل در آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه %20
اراﺋﻪ ﮐﺎﻣﻞ ﮔﺰارش ﮐﺎر ﻫﺮ ﺟﻠﺴﻪ %30
آزﻣﻮن ﻋﻤﻠﯽ %50

ﺟﻠﺴﻪ

اﻫﺪاف ﮐﻠﯽ

اﻫﺪاف اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ

آﺷﻨﺎﯾﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺎ:

در ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ اراﺋﻪ ﺷﺪه از داﻧﺸﺠﻮ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود:

اول

اﻧﺪازهﮔﯿﺮي و ﺧﻄﺎ

دوم

آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ وﺳﺎﯾﻞ اﻧﺪازهﮔﯿﺮي

ﺳﻮم

ﻗﺎﻧﻮن ﻫﻮك
ﻗﺎﻧﻮن ارﺷﻤﯿﺪس

ﭼﻬﺎرم

ﺧﺎزن و ﻣﻘﺎوﻣﺖ

ﭘﻨﺠﻢ

ﺷﮑﺴﺖ ﻧﻮر

ﺷﺸﻢ

ﻋﺪﺳﯽ

ﻫﻔﺘﻢ

آﯾﻨﻪ

ﻫﺸﺘﻢ

ﮔﺮﻣﺎﺳﻨﺠﯽ

-1
-2
-3
-4
-5

اﻧﺪازهﮔﯿﺮي ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ را ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﺪ
دﻗﺖ وﺳﯿﻠﻪ اﻧﺪازهﮔﯿﺮي را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﻨﺪ
ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﮔﺮد ﮐﺮدن اﻋﺪاد را ﺑﺪاﻧﺪ
اﻧﻮاع ﺧﻄﺎي ﻣﻮﺟﻮد در آزﻣﺎﯾﺶ را ﺑﺪاﻧﺪ
روش ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺧﻄﺎ را ﺑﻠﺪ ﺑﺎش

-1
-2
-3
-4

ﻃﺮﯾﻘﻪ ﺧﻮاﻧﺪن ﮐﻮﻟﯿﺲ ،رﯾﺰ ﺳﻨﺞ و ﺗﺮازو را ﺑﻠﺪ ﺑﺎﺷﺪ
ﺣﺠﻢ اﺟﺴﺎم را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻮﻟﯿﺲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﻨﺪ
ﺟﺮم ﺣﺠﻤﯽ را ﺑﺎ رش ﻫﻨﺪﺳﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﺪ
ﺟﺮم ﺣﺠﻤﯽ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﺘﻮاﻧﻪ ﻣﺪرج ﺣﺴﺎب ﮐﻨﺪ

 -1ﺛﺎﺑﺖ ﻓﻨﺮ را ﺑﺪﺳﺖ ﺑﯿﺎورد
 -2ﺟﺮم ﺣﺠﻤﯽ اﺟﺴﺎم را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﺎﻧﻮن ارﺷﻤﯿﺪس ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﻨﺪ
-1
-2
-3
-4

ﻃﺮﯾﻘﻪ ﺧﻮاﻧﺪن ﻣﻘﺎوﻣﺖ رﻧﮕﯽ را ﺑﻠﺪ ﺑﺎﺷﺪ
ﺧﺎزن ﻫﻢارز از ﺧﺎزنﻫﺎي ﻣﺘﻮاﻟﯽ و ﺳﺮي را ﺑﺪاﻧﺪ
ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻫﻢارز از ﻣﻘﺎوﻣﺖﻫﺎي ﻣﺘﻮاﻟﯽ و ﺳﺮي را ﺑﺪاﻧﺪ
روشﻫﺎي ﺑﻬﻢ ﺑﺴﺘﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺖ و ﺧﺎزن را ﺷﺮح دﻫﺪ

 -1ﺿﺮﯾﺐ ﺷﮑﺴﺖ را ﺑﻪ دﺳﺖ آورد
 -2ﺿﺮﯾﺐ ﺷﮑﺴﺖ را ﺑﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده از زاوﯾﻪ ﺣﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
 -3ﺿﺮﯾﺐ ﺷﮑﺴﺖ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از زاوﯾﻪ ﺑﺮوﺳﺘﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﻨﺪ
 -1ﻓﺎﺻﻠﻠﻪ ﮐﺎﻧﻮﻧﯽ ﻋﺪﺳﯽ ﻣﺤﺪب را ﺑﺪﺳﺖ آورد
 -2ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮐﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻪ روش ﺑﺴﻞ
 -3ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮐﺎﻧﻮﻧﯽ ﻋﺪﺳﯽ ﻣﻘﻌﺮ را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﻨﺪ
-1
-2
-3
-4

ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺗﺼﻮﯾﺮ در آﯾﻨﻪ ﻣﻘﻌﺮ را ﺑﺪاﻧﺪ
ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺗﺼﻮﯾﺮ در آﯾﻨﻪ ﻣﺤﺪب را ﺑﺪاﻧﺪ
ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮐﺎﻧﻮﻧﯽ آﯾﻨﻪ ﻣﻘﻌﺮ را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﻨﺪ
ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮐﺎﻧﻮﻧﯽ آﯾﻨﻪ ﻣﺤﺪب را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﻨﺪ

 -1ارزش آﺑﯽ ﮐﺎﻟﺮﯾﻤﺘﺮ را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﻨﺪ
 -2ﮔﺮﻣﺎي وﯾﮋه اﺟﺴﺎم ﺟﺎﻣﺪ را اﻧﺪازه ﺑﮕﯿﺮد
 -3ﮔﺮﻣﺎي وﯾﮋه ﻣﺎﯾﻌﺎت را ﺑﺪﺳﺖ آورد

ﻣﻨﺎﺑﻊ :ﻓﯿﺰﯾﮏ ﺑﺮاي ﻋﻠﻮم زﯾﺴﺘﯽ ،ﻓﯿﺰﯾﮏ ﻫﺎﻟﯿﺪي
ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺘﺐ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻓﯿﺰﯾﮏ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎد درس

