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  مقطع تحصیلی دانشجویان:

  کارشناسی
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  مدرس:
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  تحصیلی اولنیمسال 
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  آشنایی و درك اصول ساخت و کار موجودات زنده با استفاده از علوم فیزیک، زیست شناسی و شیمی: هدف کلی درس

  

 
ره شما

  جلسه
  اهداف میانی  (رئوس مطالب)

اهداف ویژه (بر اساس سه حیطه اهداف آموزشی: 

  شناختی، عاطفی، روان حرکتی)

طبقه هر 

  حیطه

  روش یاددهی

  یادگیري

مواد و وسایل 

  آموزشی
  ارزشیابینحوه  تکالیف دانشجو  زمان جلسه

1  
اندازه اهمیت آشنایی با 

  در علوم زیستی گیري

  دانشجو بتواند:

 :یطه شناختیح

 .با قیاس پذیري سیستمهاي زیستی آشنا شود 

  اهمیت اندازه گیري در قیاس پذیري را درك

 کند.

  حیطه عاطفی:

 ها به صورت فعال شرکت کند. در مباحثه  

  شناختی

  و عاطفی

حل  سخنرانی،

پرسش مسئله، 

  و پاسخ

وایت  -کتاب 

دیتا  -برد

نرم  - پروژکتور

 Powerافزار 

point  

  دقیقه 90

دگی براي آما

پاسخ به سواالت 

  در جلسه آینده

  آغازین

  

2  
مفاهیم مرتبط با آشنایی با 

  اندازه گیري

  دانشجو بتواند:

  :حیطه شناختی

  را بیان کند.کمیت هاي اندازه گیري 

  شناختی

  و عاطفی

حل  سخنرانی،

پرسش مسئله، 

  و پاسخ

وایت  -کتاب 

دیتا  -برد

نرم  - پروژکتور

  دقیقه 90

آمادگی براي 

پاسخ به سواالت 

  در جلسه آینده

  تکوینی

                                                
   گردش علمی، آزمایشی  –پرسش و پاسخ  –حل مسئله  –گروهی کوچک، نمایشی  –اي تواند شامل: سخنرانی، مباحثهیادگیري می –روش یاددهی  
  یا تراکمی (پایان یک دوره یا مقطع آموزشی با هدف قضاوت در مورد تسلط  نیاي یا تکوینی (در فرایند تدریس با هدف شناسایی قوت و ضعف دانشجویان) و آزمون پایااز سطح آمادگی دانشجویان) مرحلهتوانند به صورت آزمون ورودي (آگاهی ها بر اساس اهداف میآزمون

  دانشجویان) برگزار گردد.
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 کاربردهاي واحد اندازه گیري  SI.را بفهمد 

 .تبدیل واحدها را انجام دهد 

  حیطه عاطفی:

 کت کند.ها به صورت فعال شر در مباحثه  

 Powerافزار 

point  

3  
آشنایی با انواع پرتوها و 

   پرتوهاي یونیزان

  دانشجو بتواند:

 حیطه شناختی:

  آشنا شود.توها با ماده پرهاي اندرکنش با 

  را بشناسد. پرتوهاي یونیزانانواع 

  حیطه عاطفی:

 ها به صورت فعال شرکت کند. در مباحثه 

 اشتیاق پیدا کند.م فیزیک یهافم به یادگیري  

  شناختی

  و عاطفی

حل  سخنرانی،

پرسش مسئله، 

  و پاسخ

وایت  -کتاب 

دیتا  -برد

نرم  - پروژکتور

 Powerافزار 

point  

  دقیقه 90

مادگی براي آ

پاسخ به سواالت 

 در جلسه آینده

  تکوینی

4  
  آشنایی با رادیوبیولوژي 

  

  دانشجو بتواند:

 حیطه شناختی:

  یاد  را دزیمتري پرتوهاي یونیزاناصول

 بگیرد.

 .اصول کار با دستگاه هاي دزیمتري را بداند 

  حیطه عاطفی:

 ها به صورت فعال شرکت کند. در مباحثه 

 اشتیاق پیدا کند.یک م فیزیهافم به یادگیري  

  شناختی

  و عاطفی

حل  سخنرانی،

پرسش مسئله، 

  و پاسخ

فیلم  –کتاب 

وایت  - آموزشی

دیتا  -برد

نرم  - پروژکتور

 Powerافزار 

point  

  دقیقه 90

آمادگی براي 

پاسخ به سواالت 

 در جلسه آینده

  تکوینی

5  
حفاظت آشنایی با اصول 

  پرتویی

  دانشجو بتواند:

 حیطه شناختی:

   یاد بگیرد. را حفاظت پرتوییاصول  

  جلوگیري از اثار زیانبار پرتوهاي روشهاي

 را بشناسد.یونیزان 

  حیطه عاطفی:

 ها به صورت فعال شرکت کند. در مباحثه 

  شناختی

  و عاطفی

حل  سخنرانی،

پرسش مسئله، 

  و پاسخ

فیلم  –کتاب 

وایت  - آموزشی

دیتا  -برد

نرم  - پروژکتور

 Powerافزار 

point  

  دقیقه 90

آمادگی براي 

پاسخ به سواالت 

 در جلسه آینده

  تکوینی
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 اشتیاق پیدا کند.م فیزیک یهافم به یادگیري  

6  
  نایی با مفاهیم فیزیک نور شآ

  

  دانشجو بتواند:

 حیطه شناختی:

 آشنا شود.با مفاهیم فیزیک نور 

 .روشهاي سنجش نور را یاد بگیرد 

 را  کاربردوسایل سنجش نور در پزشکی

 بیاموزد.

  اطفی:حیطه ع

 ها به صورت فعال شرکت کند. در مباحثه 

 اشتیاق پیدا کند.م فیزیک یهافم به یادگیري  

  شناختی

  و عاطفی

حل  سخنرانی،

پرسش مسئله، 

  و پاسخ

فیلم  –کتاب 

وایت  - آموزشی

دیتا  -برد

نرم  - پروژکتور

 Powerافزار 

point  

  دقیقه 90

آمادگی براي 

پاسخ به سواالت 

 در جلسه آینده

  تکوینی

7  
آشنایی با وسایل ساده 

  اپتیکی

  دانشجو بتواند:

 حیطه شناختی:

  مفاهیم و روابط مربوط به دیوپترها را درك

 کند.

  وسایل اپتیکی ساده را حل مسایل مربوط به

 نماید.

  حیطه عاطفی:

 ها به صورت فعال شرکت کند. در مباحثه  

  شناختی

  و عاطفی

حل  سخنرانی،

پرسش مسئله، 

  و پاسخ

وایت  - کتاب

دیتا  -دبر

نرم  - پروژکتور

 Powerافزار 

point  

  دقیقه 90

آمادگی براي 

پاسخ به سواالت 

  در جلسه آینده

  تکوینی

   آشنایی با فیزیک بینایی  8

  دانشجو بتواند:

 حیطه شناختی:

 را درك کند. فیزیک بینایی 

  آشنا شود. مشکالت انکساري چشمبا 

  حیطه عاطفی:

 ها به صورت فعال شرکت کند. در مباحثه 

 اشتیاق پیدا کند.م فیزیک یهافم به یادگیري  

  شناختی

  و عاطفی

حل  سخنرانی،

پرسش مسئله، 

  و پاسخ

وایت  - کتاب

دیتا  -برد

نرم  - پروژکتور

 Powerافزار 

point  

  دقیقه 90

آمادگی براي 

پاسخ به سواالت 

  در جلسه آینده

  تکوینی

  تکوینیپاسخ گویی به   -  -  -  -  دانشجو بتواند:  آشنایی با مفاهیم گرما  9
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 حیطه شناختی:

 گرما و واحدهاي اندازه گیري انرژيفاهیم با م 

 آشنا شود.

 را بشناسد انتقال گرما راههاي  

  حیطه عاطفی:

 ها به صورت فعال شرکت کند. در مباحثه 

 اشتیاق پیدا کند.م فیزیک یهافم به یادگیري  

 سواالت امتحانی

10  
   بیوانرژي 

  

  دانشجو بتواند:

 حیطه شناختی:

 وانین ترمودینامیک را یاد بگیرد. ق 

  آنتالپیو  انرژي ازاد گیبس، انتروپیبا مفاهیم 

 آشنا شود.

  صورت هاي انتقال انرژي و نقشATP  را یاد

 بگیرد.

  نحوه تبدیل و تولید انرژي در بدن را درك

 کند.

  حیطه عاطفی:

 ها به صورت فعال شرکت کند. در مباحثه 

 پیدا کند. اشتیاقم فیزیک یهافم به یادگیري  

  شناختی

  و عاطفی

حل  سخنرانی،

پرسش مسئله، 

  و پاسخ

وایت  - کتاب

دیتا  -برد

نرم  - پروژکتور

 Powerافزار 

point  

  دقیقه 90

آمادگی براي 

پاسخ به سواالت 

 در جلسه آینده

  تکوینی

11  
عوامل مکانیکی در ساختمان 

  بدن

  دانشجو بتواند:

  :حیطه شناختی

 را نام ببرد. انواع نیروها  

  آنها را محاسبه و برآیندها کارکند با بردار نیرو

 کند.

  را بفهمد. در بدننقش نیروها 

 

  شناختی

  و عاطفی

حل  سخنرانی،

پرسش مسئله، 

  و پاسخ

وایت  - کتاب

دیتا  -برد

نرم  - پروژکتور

 Powerار افز

point  

  دقیقه 90

آمادگی براي 

پاسخ به سواالت 

 در جلسه آینده

  تکوینی
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  حیطه عاطفی:

 ها به صورت فعال شرکت کند. در مباحثه 

 اشتیاق پیدا کند.م فیزیک یهافم به یادگیري  

  خواص بیوفیزیکی مایعات  12

  دانشجو بتواند:

 حیطه شناختی:

 و طریقه اندازه گیري  کشش سطحی  با مفهوم

 .آن آشنا شود

 .کاربرد هاي کشش سطحی را بیاموزد 

  مفهوم ویسکوزیته و واحد هاي اندازه گیري

 اد بگیرد.آن را ی

  عوامل موثر در تغییر ویسکوزیته خون را

 بشناسد.

 را درك کند. قانون پوآزي 

  حیطه عاطفی:

 ها به صورت فعال شرکت کند. در مباحثه 

 اشتیاق پیدا کند.م فیزیک یهافم به یادگیري  

  شناختی

  و عاطفی

حل  سخنرانی،

پرسش مسئله، 

  و پاسخ

وایت  - کتاب

دیتا  -برد

نرم  - پروژکتور

 Powerافزار 

point  

  دقیقه 90

آمادگی براي 

پاسخ به سواالت 

 در جلسه آینده

  تکوینی

  انتقال مواد از غشاء  13

  دانشجو بتواند:

 حیطه شناختی:

  با ساختمان غشاء سلول و خواص بیوفیزیکی

 آن  آشنا شود.

  روشهاي انتقال مواد از غشاء سلول  را

 بشناسد.

 رك تاثیر عوامل فیزیکی بر سرعت انتشارا را د

 کند

  حیطه عاطفی:

  شناختی

  و عاطفی

حل  سخنرانی،

پرسش مسئله، 

  و پاسخ

وایت  - کتاب

دیتا  -برد

نرم  - پروژکتور

 Powerافزار 

point  

  دقیقه 90

آمادگی براي 

پاسخ به سواالت 

 در جلسه آینده

  تکوینی
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 ها به صورت فعال شرکت کند. در مباحثه 

 اشتیاق پیدا کند.م فیزیک یهافم به یادگیري  

  پدیده اسمز در بیولوژي  14

  دانشجو بتواند:

 حیطه شناختی:

 .با غشاء نمیه تراوا و پدیده اسمز آشنا شود 

  نقش پدیده هاي اسمزي در بیولوژي را درك

 کند.

   
  حیطه عاطفی:

 ها به صورت فعال شرکت کند. در مباحثه 

 اشتیاق پیدا کند.م فیزیک یهافم به یادگیري  

  شناختی

  و عاطفی

حل  سخنرانی،

پرسش سئله، م

  و پاسخ

وایت  - کتاب

دیتا  -برد

نرم  - پروژکتور

 Powerافزار 

point  

  دقیقه 90

آمادگی براي 

پاسخ به سواالت 

 در جلسه آینده

  تکوینی

15  

عوامل الکتریکی در 

ساختمان بدن 

  (بیوالکتریسیته)

  دانشجو بتواند:

 حیطه شناختی:

  ارتباط بین پتانسیل غشاء و انتقال یونها را

  درك کند.

  مفاهیم پتانسیل استراحت و پتانسیل نرنست

 سلول را یاد بگیرد.

  مراحل مختلف پتانیل عمل سلول را شرح

 دهد.

  حیطه عاطفی:

 ها به صورت فعال شرکت کند. در مباحثه 

 اشتیاق پیدا کند.م فیزیک یهافم به یادگیري  

  شناختی

  و عاطفی

حل  سخنرانی،

پرسش مسئله، 

  و پاسخ

وایت  - کتاب

 دیتا -برد

نرم  - پروژکتور

 Powerافزار 

point  

  دقیقه 90

آمادگی براي 

پاسخ به سواالت 

 در جلسه آینده

  تکوینی

  بیوفیزیک اعصاب و عضالت  16

  دانشجو بتواند:

 حیطه شناختی:

 .با بیوفیزیک عصب آشنا شود 

 .پتانسیل هاي الکتریکی اعصاب را بشناسد 

  شناختی

  و عاطفی

حل  سخنرانی،

پرسش مسئله، 

  و پاسخ

وایت  - کتاب

دیتا  -برد

نرم  - پروژکتور

 Powerافزار 

point  

  دقیقه 90

براي  آمادگی

پاسخ به سواالت 

 در جلسه آینده

  تکوینی
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  مفاهیم ري پالریزاسیون و دي پالریزاسیون را

 ند.درك ک

  تغییرات الکتریکی عضله در حال انقباض را

 شرح دهد.

  حیطه عاطفی:

 ها به صورت فعال شرکت کند. در مباحثه 

 اشتیاق پیدا کند.م فیزیک یهافم به یادگیري  

17  
جمع بندي کلی مطالب و 

  رفع مشکل

  دانشجو بتواند:

 حیطه شناختی:

  مطالب ارائه شده در طول ترم را توضیح

  جامعی بدهد.

  مسائل مختلف ارائه شده در طول ترم را حل

  نماید.

  هدف از ارائه این واحد درسی را به خوبی

 درك کرده باشد.

  عاطفی:حیطه 

  با انگیزه و اشتیاق در امتحان پایان ترم شرکت

  کند.

-شناختی

  عاطفی
  دقیقه90  ----   حل مسئله

حل مسائل 

  داده شده

آزمون 

  پایانی

  

  نحوه ارزشیابی:

  گردد.متحان پایان ترم محاسبه میمانده در اباقی % 60 و% کل نمره 40که  مداوم در طول ترمارزشیابی به صورت 

  محاسبه نمره کل:نحوه 

  % کل نمره60       آزمون پایان ترم

  % کل نمره40  تکالیفانجام و  فعالیت کالسی

  منابع:

  مبتکران انتشارات -بهار محمود مترجم   –اچ کرامر آلن نویسنده  –فیزیک براي علوم زیستی 


