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  طرح درس نظري 

              واحدنظري 2تعداد واحد:                        پیوستهمقطع: کارشناسی                     رشته: بهداشت عمومی                           بیوفیزیکعنوان درس: 
            15/11/98شروع کالس:تاریخ                                        01کد درس:                                نداردپیش نیاز:                           98-99 دومنیمسال: 

     3/4/99تاریخ آزمون:                   8-10ساعت کالس:              روزکالس: سه شنبه                20/3/99پایان کالس: تاریخ 
محل اجرا: دانشکده علوم پزشکی                                  رسانه آموزشی: اسالید/ پروژکتور              روش تدریس: سخنرانی/بحث گروهی              

 دکتر نعیمی  مدرس:                                                      نفر 25 تعداد:

در این درس دانشجو با علم فیزیک حیاتی و کاربرد بعضی از نیروهاي فیزیکی در ساختمان بدن مثال پارامترهاي اپتیکی چشم،  شرح درس:
نور و واکنش هاي مختلف فیزیکی و تغییرات در سرعت عمل واکنش ها و اثرات فتوشیمی دیدن، مفاهیم فیزیکی و عملی دیدن و انعکاس 

  یکی آن آشنا می شود. فیزیولو

  می باشد. آشنایی و درك اصول ساخت و کار موجودات زنده با استفاده از علوم فیزیک، زیست شناسی و شیمی  :کلی هدف

  :اهداف رفتاري

 آشنایی داشته باشد. انسان بدن ساختمان در فیزیکی نیروهاي کاربرد حیاتی و فیزیک علم بادانشجو 

  را بیان نماید.دانشجو ساختمان مولکول هاي بزرگ و غشاء سلولی 

 ماهیچه آشنایی داشته باشد. ساختمانو  ها ماهیجه انقباض مولکولی ماهیچه، اساس و عصب با بیوفیزیکدانشجو 

آشنا  دیدن فتوشیمی و چشم اپتیکی پارامترهاي، شبکیه روي بر تصویر تشکیل، سنجی نور، نور موجی ماهیت -نور فیزیکی مفاهیمدانشجو با 
  گردد.

  را بیان نماید. انکسار و انعکاسدانشجو پدیده هاي 

  

  روش تدریس: 

پروژکتور و کامپیوتر بر یو وید -اورهد –کتور  این درس با استفاده از  روش هاي سخنرانی، پیش سازمان دهنده و گروه کوچک و با استفاده از پرو
  حسب نیاز تدریس خواهد شد.

در هر جلسه از دانشجویان انتظار می رود که مبحث همان جلسه را از قبل مطالعه نموده و شرکت فعال در بحث داشته باشند و همچنین در 
  رابطه با موضوع درس، مقاالت جدیدي را نیز در کالس ارایه نمایند.

  روش ارزشیابی دانشجو:

  نمره 3نمره                       آزمون میان ترم:  15نمره                     آزمون پایان ترم:  2پرسش و پاسخ در هرجلسه: 

  روز پس از اعمال نمره در سایت، دانشجو می تواند اعتراض خود را نسبت به نمره وارد نماید. 5حداکثر 
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مطالعات و توسعه آموزش پزشکی در هر ترم انجام می شود و نتایج آن در اختیار مسئول درس قرار تجزیه و تحلیل سواالت آزمون توسط مرکز 
  می کیرد.

  سیاست ها و قوانین درس:

  رعایت اصول اخالق اسالمی، حرفه اي و حضور به موقع در کالس درس، الزامیست.

  منابع:

  . فیزیک پزشکی، دکتر عباس تکاور، آخرین انتشار1

  اري جلسات:تاریخ برگز

جل
  سه

  مدرس  اهداف رفتاري  ساعت  تاریخ

  آشنایی با علم فیزیک حیاتی                       10-8  15/11/98  1
  کاربرد بعضی از نیروهاي فیزیکی در ساختمان بدن انسان

  ژنی) (مکانیکی، اسمزي، الکتریکی، بیوالکتریکی، نیروهاي بین مولکولی، باند هیدرو

 دکتر نعیمی

 دکتر نعیمی  تعطیل رسمی                       10-8  22/11/98  2

  ساختمان مولکول هاي بزرگ و غشاء سلولی بیوانرژیک                       10-8  29/11/98  3
  (سه قانون ترمودینامیک انتروپی، انرژي آزاد، الکترون ترانسپورت)

 دکتر نعیمی

سرعت عمل در بعضی از واکنش هاي سیستم بیولوژیکی (سرعت عمل در واکنش هاي                        10-8  6/12/98  4
 شیمیایی، دیفیوژن و اسمزي، گردش مایعات، هدایت الکتریکی و حرارتی)

 دکتر نعیمی

 دکتر نعیمی اثرات بیولوژیکی                       10-8  13/12/98  5

تشعشعات یونیزاسیونی (دوزیمتري، اثرات بیوفیزیکی در رابطه با انعقاد، تغییرات در                        10-8  20/12/98  6
 سرعت عمل واکنش ها، اثرات فیزیولوژیکی)

 دکتر نعیمی

 دکتر نعیمی  بیوفیزیک عصب و ماهیچه                       10-8  27/12/98  7

 دکتر نعیمی  بیوالکتریک ترانزیتی در عصب                       10-8  19/1/99  8

 دکتر نعیمی  ازمون میان ترم                       10-8  26/1/99  9

 دکتر نعیمی  اساس مولکولی انقباض ماهیجه ها                       10-8  2/2/99  10

 دکتر نعیمی  ساختمان ماهیچه                       10-8  9/2/99  11

 دکتر نعیمی کانتراکسیون - ATPانرژي مصرفی در رابطه با                        10-8  16/2/99  12

 دکتر نعیمی  ماهیت موجی نور -برخی از مفاهیم فیزیکی نور                       10-8  23/2/99  13

 دکتر نعیمی  تشکیل تصویر بر روي شبکیه -سنجینور                        10-8  30/2/99  14

 دکتر نعیمی  پارامترهاي اپتیکی چشم                       10-8  6/3/99  15

 دکتر نعیمی  مفاهیم فیزیکی و عملی دیدن - فتوشیمی دیدن                       10-8  13/3/99  16

 دکتر نعیمی  انکسارانعکاس و                        10-8  20/3/99  17
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