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  علوم آزمایشگاه  گروه آموزشی:        پیراپزشکی دانشکده:

 98-97ومدال نیمس   :  تحصیلی یمسال تحصیلی و سالن      ، علوم آزمایشگاهکارشناسی پیوسته حصیلی:ت یرشتهو مقطع 

 ردندا یش نیاز:پ      تئوری:دنوع واح 2       :تعداد واحد         فیزیک حیاتی : نام واحد درسی
  مکان برگزاری:    -------- :ساعت ...............:زمان برگزاری کالس: روز

 

 دکتر رسانه )به ترتیب حروف الفبا(: اساتید دکتر رسانه :مسئول درس  تعداد دانشجویان:

 ساعات مشاوره با دانشجو:

 )لطفا شرح دهید( شرح دوره:

بدا یید   آشدناییضی از نیروهای فیزیکی در ساختمان بددن علم فیزیک حیاتی و کاربرد بع با دانشجو درس این در

 شدم،چ اپتیکدی پارامترهدای امواج الکترومغناییس و یول موجهای مختل  آن کاربردهای آن در پزشکی و صنعت،

ش تداب  و تدداخ،، پدرا نور، به مربوط فیزیکی مفاهیم و روشهای بهبود آن،,فتوشیمی بینایی،عیوب انکساری چشم 

 نیدز و ماهیچده و عصب بیوفیزیک با در پزشکی، همچنین ت، نور قطبی و غیرقطبی و کاربردهای آنبازتاب ، شکس

 .شود می آشنا بافت یونیزان بر غیر و یونیزان پرتوهای اثرات

 

 )لطفا شرح دهید(هدف کلی: 

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

 

 (اهداف را با توجه به حیطه ها و سطوح مختلف بنویسید)بینابینی:اهداف 

 اندازه گیری ، کمیت و دقت در اندازه گیری •

 موج، انواع آن و قوانین حاکم بر آنها •

 امواج الکترومغناییسی و کاربرد آنها در پزشکی •

 )رادیویی، مادون قرمز، ماورابنف ، نور مریی، اشعه ایکس و انرژی هسته ای( 

 رادیویی: امواج موبای،،دکلهای برق فشار قوی و مضرات این امواج

 مادون قرمز: گرما، دما، اثرات مادون قرمز در بدن چیست؟کاربردهای درمانی آن

 نور مریی:ساختار چشم و روشهای دیدن، عیوب چشم روشهای بریرف نمودن آن، ساختار لیزر

 اربرد آن در پزشکیماورابنف : مزایا و معایب امواج ماورابنف  و ک

 و صنعت زشکیدر پ ی موادرادیواکتیو و اشعه ایکسانرژی هسته ای: تشعشات یونیزان، فواید و کاربردها

 اثرات بیولوژیکی تشعشعات یونیزان و غیر یونیزان •

 امواج مکانیکی)صوت،فیزیک شنوایی و کاربرد آن در پزشکی( •

 (پتانسیلهای حیاتی بدن) قلبی، مغزی ، عصب و ماهیچه •

 علوم آزمایشگاهچند دستگاه مورد استفاده در رشته اصول فیزیکی معرفی  •
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 های تدریس:شیوه

 پرس  و پاسخ  سخنرانی برنامه ریزی شده   سخنرانی

 (TBLیادگیری مبتنی بر تیم)  (PBLیادگیری مبتنی بر ح، مسئله) بحث گروهی

 ----------------- )لطفاً نام ببرید( سایر موارد
 

 

 )لطفا شرح دهید( وظایف و تکالیف دانشجو:

 حضور فعال در کالس و پاسخگویی به سواالت و تمرینهای مطرح شده حین ترم

 

 وسایل کمک آموزشی:  

  پروژکتور اسالید  خته و گچت         وایت برد

 -------------- ببرید( لطفاً نام)  سایر موارد

 

 مره کل()از ن :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

  نمره درصد 40 آزمون میان ترم     نمره درصد 60-آزمون پایان ترم  

   تشویقی نمره درصد 2.5انجام تکالی     تشویقی نمره درصد2.5شرکت فعال در کالس 

 ----------ببرید(  ناماً لطفسایر موارد )

 

 نوع آزمون

غلددد  -صدددحی         جور کردنی         ایچندگزینه       پاسخ کوتاه      تشریحی
  

 ----------- )لطفا نام ببرید( سایر موارد

  

 :)لطفا نام ببرید(: منابع پیشنهادی برای مطالعه

 :منابع انگلیسی -

 چاپی 

 

 اینترنتی 

 
 

 منابع فارسی:

 فیزیک پزشکی دکتر عباس تکاور،      چاپی : 

 الن اچ.کرامر ، ترجمه: دکتر محمود بهارآ -فیزیک برای علوم زیستی                                

 

 اینترنتی 
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 جدول هفتگی کلیات  ارائهی درس

 استاد مربوط عنوان مطالب تاریخ جلسه

مقدمه ای بر علم فیزیک، معرفی بیوفیزیک   1

 ، کمیتها و یکاها

 دکتر رسانه

قوانین عمومی نیروها )قانون اول آشنایی با   2

و دوم و سوم نیوتن(و نیروهای موجود در 

واع آن در بدن:فشار بدن)فشار و ان

 خون،فشار ششها،فشار مغز،فشار چشم..(

 دکتر رسانه

منشاء بیوالکتریسیته و همچنین   3

 پتانسیلهای زیستی در بدن

 دکتر رسانه

 آشنایی با بیوپتانسیلهای حیاتی بدن نحوه  4

 ثبت و تحلیل ساده پتانسیل حیاتی قلب

ECG 

 دکتر رسانه

آشنایی با بیوپتانسیلهای حیاتی بدن نحوه   5

 ثبت و تحلیل ساده پتانسیل حیاتی مغز

EEG 

 دکتر رسانه

بیوفیزیک عصب و ماهیچه، روش انتقال   6

 سیگنال و پیام عصبی، نوار عصب و عضله 

EMG 

 دکتر رسانه

فیزیک شنوایی و   امواج مکانیکی: صوت  7

 (سونوگرافی )کاربرد آن در پزشکیو
 دکتر رسانه

آشنایی باامواج  الکترومغناطیسی، امواج   8

رادیوفرکانسی و میکرو ویو و اثرات 

 بیولوژیکی آنها

 دکتر رسانه

آشنایی باامواج  الکترومغناطیسی، امواج   9

 مادون قرمز و ماورابنفش

 دکتر رسانه

ف نور مرئی و قوانین نظریه های مختل  10

فیزیکی نور شامل ، مفهوم تداخل و 

پراش،ضریب شکست، قطبی و غیرقطبی 

تابش،بازتابش،شکست، زاویه حد و بازتابش 

، لیزر کلی و کاربرد آن در پزشکی و صنعت

 و کاربرد آن در پزشکی

 دکتر رسانه

انواع عدسی ها همگرا، واگرا و استوانه ای ،   11

نگی تشکیل خصوصیات فیزیکی،چگو

تصویر در آن ها نمره عینک را محاسبه 

 دکتر رسانه



 به نام آنکه جان را فکرت آموخت

 
 لرستاندانشگاه علوم پزشکي 

لوم پزشکيمرکز مطالعات و توسعه آموزش ع  

 درسي و آموزشي ریزیواحد برنامه

(Course Plan) دوره   حطر   

 4 

کند. عیوب عدسیها و جنس عدسی های 

 عینک

ساختمان اپتیکی و فیزیولوژی چشم ،نحوه   12

تشکیل تصویر در چشم، انواع بیماری چشم 

لوچی چشم، اب مروارید، پیرچشمی،.... 

انواع عیوب انکساری چشم شامل دوربینی 

آستیگماتیسم و روشهای و نزدیک بین، 

 اصالح آنرا با انواع عدسیها

 دکتر رسانه

یونیزان و غیریونیزان ،  یپرتوهاآشنایی با   13

ساختمان اتم، مفهوم رادیواکتیویته، انواع 

 فروپاشی مواد رادیواکتیو:آلفا، بتا و گاما

 دکتر رسانه

مفهوم نیمه عمر و انواع آن)فیزیکی ،   14

واد رادیواکتیو چطور بیولوژیکی و موثر( م

پدید می آیند؟ کاربرد مواد رادیواکتیو در 

 پزشکی  و صنعت

 دکتر رسانه

و دزیمتری، انواع  مفهوم رادیوبیولوژی  15

کمیتهای مورد استفاده در دزیمتری 

، LETپرتوهای یونیزان ) دوز جذبی، 

RBE  انواع منابع پرتوزای محیطی )

و بصورت طبیعی و مصنوعی ،اثرات قطعی 

غیرقطعی امواج یونیزان ،آثار تابش گیری 

 حاد ، مزمن و  تابش گیری جنین

 دکتر رسانه

آثار مستقیم و غیر مستقیم پرتوها،اثر اشعه   16

و  DNAبر ساختارهای حیاتی بدن مثل 

انواع شکستهای کروموزومی، پارگی دو 

و راههای حفاظت  DNAرشته و تک رشته 

با مواد در برابر اشعه در مشاغل مرتبط 

 رادیواکتیو

 دکتر رسانه

آشنایی با اصول فیزیکی برخی وسایل مورد   17

استفاده در آزمایشگاه : میکروسکوپ، ذره 

 بین، اسپکتروفوتومتر، فلیم فوتومتر

 دکتر رسانه

 


