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شتي ردماني جهرم  دااگشنه علوم زپشكي و خدمات بهدا

)غیرحضوری(دوره طرح  

Course plan           
 

 

  
 

 تهيه کنندگان:

 عضو هيات علمی فيزیک پزشکی

و    

کاری   و مرکز آموزش مجازی   عات و توسعه آموزش زپشكيمرکز مطال  ربانهم رزیی ردسي  كميته با هم

 تدوین کننده:استاد 

 مجید کوثری

1911سال  

 پزشکی / دانشکدهعلوم پزشکی جهرمدانشگاه 
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 دو واحد تعداد واحد : بیوفیزیک نام درس :

 دقیقه 121 مدت زمان ارائه درس :             کارشناسي بهداشت عمومي  رشته و مقطع تحصیلي :

 1011-1911 دومنیمسال  زمان شروع و پایان : مجید کوثری : و استاد مربوطه اساتید همکار ،ل درس مسئو

 آموزش غیر حضوری  آموزش:فضای  ندارد پیشنیاز :

ب با ساعات لحاظ شده به تدریج محتوای مجازی در ساامانه یاادگیری و در طی این درس متناس دراین درس جهت دانشجویان ورودی ...... بصورت تیمی )چنداستاد(بصورت غیرحضوری ارائه می گرددشرح دوره : 

گرفت بازخورد از استاد به منظور ارزیابی تکوینی از یادگیری دانشجو انجام خواهد الکترونیک به صورت افالین یا آنالین قرار می گیرد شایان ذکر است براساس این طرح دوره تعامالت دانشجویان و دریافت بازخورد و ارائه 

 و پس آزمون نهایی متناسب با شرایط به صورت آنالین و یا حضوری برگزار خواهد شد. .
 

 ف نهایي دوره: اهدا
 

 ف نهایي دورهاهدا ردیف
1 

 
 يآنتروپ  ،يگازها،آنتالپ يجنبش هینظر ک،ینامیترمود نیحاکم برگازها، قوان نیقوان لیاز قب کینامیترمود میبا مفاه یيآشنا

 کاربرد آنها )تصحیح ناهنجاریهای چشمي(ها و  يها و عدس نهیبازتابش ،شکست ،انعکاس کلي، آ دهیپد -نور  میمفاه با یيآشنا 2

 ساده وتسهیل شده ،قوانین وانت هوف،ته نشیني ذراتاسمز و انتشار یها دهیسلول، پد یساختمان غشاآشنایي با  3

پتانسیلهای زیستي  بیوفیزیک عصب و عضله و شناخت معادله نرنست ،غشا ،  لیمحاسبه پتانس : تهیسیوالکتریبا ب یيآشنا 4

EEG,ECG,EMG 
 

تشعشع بر روی سلول و بافت، انواع تغییرات بیولوژیکي بعد از برخورد و جذب  بیولوژیکي تأثیرات،  پرتوهای یونیزانبا  یيآشنا 5

 عه یونساز، اصول اساسي حفاظت در برابر پرتوهای یونساز،  کمیت ها و واحدها در حفاظت در برابر اشدزیمتری،  آشنایي با  ،اشعه 

 آشنایي با پرتوهای غیر یونیزان وکاربرد آنها در بهداشت )مزایا و آثار حاد ومزمن پرتوهای ماورای بنفش ،مادون قرمز(  6
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 جدول زمانبندي دروس

 

 

روش ها و مدلهای **** سرفصل مطالب

ارائه درس بصورت غیر 

 مجازی 

ابزارهای تعاملی استاد *** ع محتوانو*

با دانشجو جهت ارائه 

 محتوای درس

)فضای آموزش  

 غیرحضوری(

ساعت 

 ارائه

آموزشها**

ی حمایتی و 

 مکمل 

روش 

 ارزشیابی

)تکوینی و 

 پایانی(

سطح 

 یادگیری

***** 

مفهوم دمکا گررمککا  ترمودینامیک: 

گ   یریکانکهاه  ر یانواع گاحکهاا

م برراهاا حاک نیقوان،رگابط مربوطه 

 وت،شکککار یمار بیکککشکککامب  بو

دالتکو   یفشکار زئ ک لوساک،یر

آ    ه یکمربکو  بکه رکاه ا نیگقوان

انتقا  ررما اه زمله تابش  یااها،ر

،قوانین ،امرفککککر گ رسککککانش

قکانو  اگ   ترمودینامی: اهزملکه

کار گررمکا  میگ مفاا :ینامیترمود

          قکککانو  دگم، :یکککنامیدر ترمود

 ینظمک یوم بکمفه ، ترمودینامی:

آهاد  یم انککر یمفککاا ، یگآنترگپکک

 ، یگ آنتالپریبس 

ماااالتی مااادیا وفااایل   یادگیری ترکیبی

 آموزشی

اسااتدادا از سااامانه نویااد 

 وابزارهای آن

هشاااات  سامانه نوید

 ساعت

اسککککتفاد  اه 

شککککککککب ه 

ازتمکککککا ی 

گ  گاتسکککککا 

تککککاتررفت و 

 سامانه نویه

پاسخ به موقع 

 به ت الیف 

شرکر فعا  در 

الین تعامالت آن

 گ تاتر رفت و

آهمو  میا  

 ترم گ پایا  ترم

 

فهمیکککککه  

 گکاربرد
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خاصیر  فیئی: نورآینه گ هسیها 

بکا معکادتت ذر  ای گ موزی نکور 

قوانین مربو  به گیئریهای  ،حاکم 

ش سر ،تابش گ باهتابش گ انع اس 

آینکه  تصویر در گیژریهای،کلی نور

گیژریهکای ،تخر ،محهب گ مقعکر 

 هسیهای محهب گ مقعر تصویر در

،ککاربرد  هسکیها در گرگابط آنها 

گ تصککحین ناانراریهککا ی  شککم 

نئدی:  اه زمله ناانراریهایبینایی 

 بینی دگربینی

 

مالتی مدیا وفیل   یادگیری ترکیبی

 آموزشی

استدادا از سامانه نوید 

 وابزارهای آن

هشاااات  سامانه نوید

 ساعت

استفاد  اه 

شب ه 

 ی ازتما

گاتسا  گ 

تاتررفت و 

 سامانه نویه

پاسخ به موقع 

 به ت الیف 
فهمیه  

 گکاربرد

انتشارسککاد  گ   بیوفیئیکک: اشککا

 یهککایژریشککونه  گ گ بیتسککه

 ،اسککمو یاسمئ،فشککار اسمئآ ،

،نفکوذ  تهی،اسکموتل تهی،اسموتر

پذیری اشا،قانو  گانر اوف، ته 

 گرگابط مربو  نشینی ذرات

یا وفیل  مالتی مد یادگیری ترکیبی

 آموزشی

استدادا از سامانه نوید 

 وابزارهای آن

 چهار سامانه نوید

 ساعت

استفاد  اه 

شب ه 

ازتما ی 

گاتسا  گ 

تاتررفت و 

 سامانه نویه

شرکر فعا  در 

تعامالت آنالین 

 گ تاتر رفت و

فهمیه  

 گکاربرد

 وامککب مککورر در  بیوال تریسککیته 

در  ی یال تر بیاختالف پتانس رادیا

 گکاربرد آ معادله نرنسر  ،سلو 

نحککو  بهسککر اگرد  سککی نالهای 

  EEG,EMG,EKG هیسککککتی 

 گکاربردآنها

مالتی مدیا وفیل   یادگیری ترکیبی

 آموزشی

استدادا از سامانه نوید 

 وابزارهای آن

 چهار سامانه نوید

 ساعت

استفاد  اه 

شب ه 

ازتما ی 

گاتسا  گ 

تاتررفت و 

 سامانه نویه

شرکر فعا  در 

آنالین تعامالت 

 گ تاتر رفت و

فهمیه  

 گکاربرد
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 هیسر شناسی پرتوی 

گ  ی یئیف یفاکتوراا نیتوض 

 ریمهاخله کننه  در تار ییایمیش

سلو  گبافر ساه بر  و ی یپرتواا

دگه  ئا یم یریانهاه  ر یگاحهاا،

 موررده معاد ،دهزذبی،)ده پرتواا

گ آرار حاد  گ مئمن  یریانواع پرتور(

 ررسیهگدرس گ د اررات ،اشعه 

 ،سلو بر  ونساهی یپرتواا

در مراحب مختلف سلولها ریحساس

رشه)قبب اه تنه رئینی، زنینی 

گ  ریحساس، گانهام هایی اگلیه

 در برابرپرتومقاگمر سی ب سلولی 

محافظر  یقهامات تهم برا،ایونیئا 

 یتهم برا نیقوانگ  در برابر پرتو

 یونیئا حفاظر در برابر پرتو

مالتی مدیا وفیل   ترکیبییادگیری 

 آموزشی

استدادا از سامانه نوید 

 وابزارهای آن

هشاااات  سامانه نوید

 ساعت

استفاد  اه 

شب ه 

ازتما ی 

گاتسا  گ 

تاتررفت و 

 سامانه نویه

آهمو  میا  

 ترم گ پایا  ترم
فهمیه  

 گکاربرد

 یتفککاگت انکواع پرتواککاشکناخر 

 گ ککاربرد ئا یونیک ریکگا ئا یونی

ی بنفش، مادگ  قرمئ پرتواای ماگرا

  بههاشر در گمر ی 

مالتی مدیا وفیل   یادگیری ترکیبی

 آموزشی

استدادا از سامانه نوید 

 وابزارهای آن

استفاد  اه  دوساعت سامانه نوید

شب ه 

ازتما ی 

گاتسا  گ 

تاتررفت و 

 سامانه نویه

پاسخ به موقع 

 به ت الیف 
فهمیه  

 گکاربرد
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 تولید محتوا : نرم افزار بکارگرفته شده در 

 و فیلم آموزشی صداگذاری روی اسالید

 

 منابع درسی : 
 دکتر  باس ت اگر فیتال یپئش  :یئیفمبانی ( 1

 دخر نیدکتر حس تالیف  :یئیوفیب یمبان (2

 :نحوه ارزشیابي 

 ارزشیابي تکویني و ارزشیابي پایاني : 
 

 نمر (دگ شفاای) -پاسخ ویی به سواتت تلفنی   (نمر  :ی(درسامانه نویهدرهما  مقرر  به آنها پاسخگت الیف  انرام -

  ی: نمر گ تاتر رفت وآنالین تعامالت  انرام تحقیق،ارا ه سمینار ، شرکر فعا  در -

 نمر  اشرآهمو  میا  ترم -

 نمر  اشرآهمو  پایا  ترم -

 

 

 نحوه محاسبه نمره كل درس :
 

 شفاهی وتمرینهای انجام شده توسط دانشجودرصد : انجام تکالیف کالسی، پرسش و پاسخ  پانزده 

 پنج درصد :انجام تحقیق  گروهی،ارائه سمینار )مشارکت فعال در تعامالت و تاالر گفتگو( توسط دانشجو  

 ترم  چهل درصد : آزمون میان 

 درصد : آزمون پایان ترم  چهل 

 مقررات : 

 نمره 11حد نمره قبولی : 

 به شرط موجه بودن چهارهفدهم کل جلسات :نالینهای آتعداد دفعات مجاز غیبت در کالس 

 مشارکت دانشجویان در کلیه آزمونهای حین ترم، کوئیزها و امتحان پایانی ضروری است 
 


