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 توسعه آموزش علوم پزشکیمرکز مطالعات و 

 (Course Plan) فرم طرح دوره                      

                                                                                                                                                                                                       

 بیوفیزیک:  نام درس

 2تعداد واحد: 

بهداشت رشته تحصیلی: 
 عمومی

 

 مقطع تحصیلی دانشجویان: 

 کارشناسی

 محل برگزاری: 

 

 مدرس: 

 حمیدرضا صادقی

 نیمسال تحصیلی:

 1400-01دوم 

 بهداشت نام دانشکده:
بهداشت  گروه آموزشی:

 عمومی

 روز و ساعت برگزاری: 

 8شنبه 

تلفن و روزهای 
 تماس: 

 آدرس دفتر:

 

 آدرس ایمیل:

sadeghih1@thums.ac.ir 

 

 آشنایی و درک اصول ساخت و کار موجودات زنده با استفاده از علوم فیزیک، زیست شناسی و شیمی هدف کلی درس:

 اهداف اختصاصی درس: 

 لی سه کمیت اصآشنایی با  -1

 ه مشکل انکساری چشم سآشنایی با  -2

  کینامیسه قانون ترمودآشنایی با  -3

 ویی ه اصل حفاظت پرتسآشنایی با  -4

 پنج راه انتقال غشایی آشنایی با  -5
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 توسعه آموزش علوم پزشکیمرکز مطالعات و 

  :منابع اصلی درس٭

 انتشارات مبتکران -مترجم محمود بهار   –نویسنده آلن اچ کرامر  –فیزیک برای علوم زیستی  -1

 نوپردازانانتشارات  -ی چکاله ،یابوکاظممترجمان  – تسیاسکات،  ن،یفرانکل لکاکس،یو ور،یمنویسندگان  – و بهداشت ستیعلوم ز یبرا یستیز کیزیبا ف ییآشنا -2

 مرکز نشر دانشگاهیانتشارات  - رادالدین پاشاییجاللمترجم   – اورون تریپپلنویسنده  -ی آن در علوم تندرست یو کاربردها کیزیف -3

  :درس یفرع منابع

 پرسش و پاسخحل مسئله،  سخنرانی،: سیتدر روش

 مسوولیت های فراگیران:

 حضور فعال، حل تکالیف، شرکت در گفتگوهای درس

 نحوه ارزشیابی دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشیابی:٭

 نمره 8 بارم:                             درصد 40الف( در طول دوره )کوئیز، تکالیف،امتحان میان ترم...(: 

 نمره 12 بارم:                             درصد 60ب( پایان دوره:                                                          

 

 در صورت غیبت بیش از حد گزارش به آموزش و تذکر، کسر نمره برخورد با غیبت و تاخیر دانشجو در کالس درس:سیاست مسوول دوره در مورد ٭

 

 

https://www.gisoom.com/search/book/nasher-1331/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D9%88%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86/
https://www.gisoom.com/search/book/nasher-1331/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D9%88%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86/
https://www.gisoom.com/search/book/author-270893/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AC%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D9%BE%D8%A7%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D8%AF/
https://www.gisoom.com/search/book/nasher-950/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C/
https://www.gisoom.com/search/book/nasher-950/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C/
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 توسعه آموزش علوم پزشکیمرکز مطالعات و 

 1400-01نیمسال دوم  بیوفیزیک جدول زمان بندی ارائه برنامه درس

آمادگی الزم 

دانشجویان قبل از 

 شروع کالس

 ردیف تاریخ ساعت عنوان مدرس

 1 30/11/1400 8 یستیدر علوم ز رییاندازه گ تیبا اهم ییآشنا صادقی آغازین

 2 7/12/1400 8 یریمرتبط با اندازه گ میبا مفاه ییآشنا یصادق پاسخ به سواالت

 3 14/12/1400 8 نور کیزیف میبا مفاه ییآشنا یصادق پاسخ به سواالت

 4 21/12/1400 8 یکیساده اپت لیبا وسا ییآشنا یصادق پاسخ به سواالت

 5 20/1/1401 8 یینایب کیزیبا ف ییآشنا یصادق سواالتپاسخ به 

 6 27/1/1401 8 گرمافیزیک  میبا مفاه ییآشنا یصادق پاسخ به سواالت

 7 4/2/1401 8 یوانرژیبآشنایی با مسائل  یصادق پاسخ به سواالت

 8 10/2/1401 8 زانیونی یبا انواع پرتوها و پرتوها ییآشنا یصادق پاسخ به سواالت

 9 17/2/1401 8 یولوژیوبیبا راد ییآشنا یصادق به سواالت پاسخ

 10 24/2/1401 8 ییبا اصول حفاظت پرتو ییآشنا یصادق پاسخ به سواالت

 11 31/2/1401 8 عاتیما کیزیف آشنایی با یصادق پاسخ به سواالت
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 توسعه آموزش علوم پزشکیمرکز مطالعات و 

 12 7/3/1401 8 ی سلولانتقال مواد از غشاآشنایی با روشهای  یصادق پاسخ به سواالت

 13 16/3/1401 8 سلولدر ساختمان  یکیعوامل الکترآشنایی با  یصادق پاسخ به سواالت

 14 21/3/1401 8 تهیسیوالکتریبآشنایی با مسائل  یصادق پاسخ به سواالت

 15 28/3/1401 8 اعصاب و عضالت کیزیوفیبآشنایی با  یصادق پاسخ به سواالت

 16 4/4/1401 8 ثبت بیوپتانسیلروشهای آشنایی با  یصادق پاسخ به سواالت

 17 18/4/1401 10 امتحان پایانی  آزمون پایانی

 

 18/4/1401 تاریخ امتحان پایان ترم:٭                                                 10/2/1401تاریخ امتحان میان ترم: ٭

 سایر تذکرهای مهم برای دانشجویان:٭

 

 

 


