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  کلی جلسات:هداف ا

  1آشنایی با کاربرد بعضی از نیروهاي فیزیکی در ساختمان بدن انسان  جلسه اول:

  2وهاي فیزیکی در ساختمان بدن انسان آشنایی با کاربرد بعضی از نیر جلسه دوم:

  آشنایی با خواص بیوفیزیکی مایعات جلسه سوم:

  آشنایی با چگونگی انتقال مواد از غشا سلول جلسه چهارم:

  پدیده اسمز در بیولوژيآشنایی با  جلسه پنجم:

  (بیوالکتریسیته) عوامل الکتریکی در ساختمان بدنآشنایی با  م:جلسه شش

  چگونگی تولید و تبدیل انرژي در بدن (بیوانرژي)با  آشنایی م:تجلسه هف

  ترمامتحان میان م:هشت جلسه

  هاي یونیزانانواع تابشآشنایی با  هم:نجلسه 

  1هاي یونیزان آشنایی با اثرات زیستی تابش هم:جلسه د

  2هاي یونیزان آشنایی با اثرات زیستی تابش دهم:ازجلسه ی

  یزیکی نورمفاهیم فآشنایی با  هم:جلسه دوازد

  1 بیوفیزیک سیستم بیناییبا آشنایی  دهم:سیز جلسه

  2بیوفیزیک سیستم بینایی با آشنایی  دهم:چهار جلسه

   آشنایی با اثرات لیزر بر بدن انسانمعرفی لیزرها و  دهم:نزجلسه پا

  1هاي حفاظت در برابر آنها انواع پرتوهاي غیریونیزان و روش باآشنایی  دهم:جلسه شانز

  2هاي حفاظت در برابر آنها آشنایی با انواع پرتوهاي غیریونیزان و روش دهم:فجلسه ه
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  تاریخ ارسال:                                   تاریخ ارسال:                       30/06/1398تاریخ تحویل: 

  

  تایید مدیر گروه و امضا:         خیر       آیا طرح درس براي اولین بار تدوین شده است؟ بله 

    سنجش و ارزشیابی

(بر  سهم از نمره کل  روش  آزمون

  حسب درصد)

  ساعت  تاریخ

     از جلسه دوم به بعد   5%  سخ هفتگیپرسش و پا  کوییز

    جلسه نهم  40%  اي و تشریحیسواالت چهارگزینه  آزمون میان دوره

    مطابق تقویم آموزشی  45%  اي و تشریحیسواالت چهارگزینه  آزمون پایان ترم

هاي حضور در کالس، شرکت در بحث  فعال در کالس روحض

  حل تمرین در کالسگروهی، و 

    هر جلسه  %5

    هر جلسه  5%  هاي شفاهی، آزمونارایه تمرین  یف دانشجوتکال

   و انتظارات از دانشجو:کالس مقررات 

  عدم استفاده از تلفن همراه در کالسرعایت قوانین آموزشی، هاي گروهی و حل تمرین در کالس، حضور فعال در بحث، حضور به موقع در کالس

  



 بیوفیزیک بندي درسجدول زمان

  16- 14شنبه چهار :روز و ساعت جلسه

  

 مدرس موضوع هر جلسه تاریخ جلسه

آشنایی با کاربرد بعضی از نیروهاي فیزیکی در ساختمان بدن  27/06/1398 1

  1انسان 

 پوردکتر نیما رستم

آشنایی با کاربرد بعضی از نیروهاي فیزیکی در ساختمان بدن  03/07/1398 2

  2انسان 

 پوردکتر نیما رستم

 پوردکتر نیما رستم  آشنایی با خواص بیوفیزیکی مایعات 10/07/1398 3

 پوردکتر نیما رستم  آشنایی با چگونگی انتقال مواد از غشا سلول 17/07/1398 4

 پوردکتر نیما رستم  سمز در بیولوژيآشنایی با پدیده ا 24/07/1398 5

 پوردکتر نیما رستم  )تهیسیوالکتری(ب آشنایی با عوامل الکتریکی در ساختمان بدن 01/08/1398 6

 پوردکتر نیما رستم  آشنایی با چگونگی تولید و تبدیل انرژي در بدن (بیوانرژي) 08/08/1398 7

 پوردکتر نیما رستم  ترمامتحان میان 15/08/1398 8

 پوردکتر نیما رستم  هاي یونیزانآشنایی با انواع تابش 22/08/1398 9

 پوردکتر نیما رستم  1هاي یونیزان آشنایی با اثرات زیستی تابش 29/08/1398 10

 پوردکتر نیما رستم  2هاي یونیزان آشنایی با اثرات زیستی تابش 06/09/1398 11

 پوردکتر نیما رستم  کی نورآشنایی با مفاهیم فیزی 13/09/1398 12

 پوردکتر نیما رستم  1آشنایی با بیوفیزیک سیستم بینایی  20/09/1398 13

 پوردکتر نیما رستم  2آشنایی با بیوفیزیک سیستم بینایی  27/09/1398 14

 پوردکتر نیما رستم  معرفی لیزرها و آشنایی با اثرات لیزر بر بدن انسان  04/10/1398 15

هاي حفاظت در برابر آشنایی با انواع پرتوهاي غیریونیزان و روش 11/10/1398 16

  1آنها 

 پوردکتر نیما رستم

هاي حفاظت در برابر آشنایی با انواع پرتوهاي غیریونیزان و روش 18/10/1398 17

  2آنها 

 پوردکتر نیما رستم

  


