
                                                                                بسمه تعالی                                                                                                                                             

                                      دانشکده پزشکی                                                                                                                                                                                   پزشکی گلستان              دانشگاه علوم             

  )EDO(ترتوسعه آموزش دف                                         )Lesson plan(فرم طرح درس روزانه  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی                                

  ) ناپیوسته( علوم آزمایشگاهی :رشته و مقطع تحصیلی فراگیران        فیزیک حیاتی :نام درس   

  99-98 اولنیمسال  :تاریخ برگزاري   اول: شماره جلسه

  دانشکده پیراپزشکی :محل برگزاري   آشنایی با علم فیزیک حیاتی و بیومکانیک :موضوع جلسه 

  دکتر زهرا عرب بافرانی :مدرس    90) :هدقیق(مدت جلسه 

  :هدف کلی درس   

  حیطه  )اختصاصی(رفتاري  اهداف  رئوس مطالب

  )شناختی، نگرشی و مهارتی(

وسائل   و رسانه ها روش تدریس

 آموزشی

  شیوه ارزشیابی

آشنایی با علم  .1

فیزیک حیاتی و 

  بیومکانیک

  . بیومکانیک را تعریف نمایید 1-1

  . را شرح دهید نیروقانون  1-2

  .را نام ببرید قوانین سه گانه نیوتن 1-3

  . ي که در سیستم زیستی کاربرد دارند، را نام ببریدانواع نیروها1-4

  . را شرح دهید نیروي اصطکاك در بدن 1-5 

  در بدن را شرح دهید نیروي کشش  1-6 

 

  )دانش(شناخت 

  )درك(شناخت 

سخنرانی، 

پرسش و 

پاسخ و 

  بحث گروهی

پروژکتور، ویدیو 

  پاورپوینت

ارزیابی میان 

ترم و پایان 

  ترم

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  علوم آزمایشگاهی: رشته و مقطع تحصیلی فراگیران        فیزیک حیاتی :نام درس   

  99-98 اولنیمسال  :تاریخ برگزاري   دوم: شماره جلسه

  دانشکده پیراپزشکی: محل برگزاري   بیواستاتیک :موضوع جلسه 

  دکتر زهرا عرب بافرانی :مدرس    90) :دقیقه(مدت جلسه 

  

  

  حیطه  )اختصاصی(اهداف رفتاري   رئوس مطالب

  )شناختی، نگرشی و مهارتی(

وسائل   و رسانه ها روش تدریس

 آموزشی

  شیوه ارزشیابی

  . اهیچه ها را شرح دهیدنیورهاي اعمال شده توسط م 1-2  بیواستاتیک -2

  . را توضیح دهید دستگاه کشش، گشتاور  2-2

  . اهرم هاي موجود در بدن را نام ببرید 2-3

  . را توضیح دهید بیوداینامیک 2-4

  . را نام ببرید نیروي داینامیک داخلی  2-5

  . را نام ببرید نیروي داینامیک خارجی 2-6

   .را ذکر کنید اثر شتاب بر بدن 2-7

  )دانش(شناخت 

  )درك(شناخت 

سخنرانی، 

پرسش و 

پاسخ و 

  بحث گروهی

ر، ویدیو پروژکتو

  پاورپوینت

ارزیابی میان 

ترم و پایان 

  ترم

  

  علوم آزمایشگاهی: رشته و مقطع تحصیلی فراگیران        فیزیک حیاتی :نام درس   

  99-98نیمسال اول  :تاریخ برگزاري   سوم: شماره جلسه

  دانشکده پیراپزشکی: محل برگزاري   کار، انرژي و توان :موضوع جلسه 

  دکتر زهرا عرب بافرانی :مدرس    90) :دقیقه(مدت جلسه 

  

  حیطه  )اختصاصی(اهداف رفتاري   رئوس مطالب

  )شناختی، نگرشی و مهارتی(

وسائل   و رسانه ها روش تدریس

 آموزشی

  شیوه ارزشیابی

  . را شرح دهید کارقانون   1-3  کار، انرژي و توان -3

  .را شرح دهید انرژي 3-2

  .را شرح دهید توان  3-3

  . را توضیح دهید فاهیم در علوم زیستیتحلیل این م 3-4

  )دانش(شناخت 

  )درك(شناخت 

سخنرانی، 

پرسش و 

پاسخ و 

  بحث گروهی

ویدیو پروژکتور، 

  پاورپوینت

ارزیابی میان 

ترم و پایان 

  ترم

  

  

  



  علوم آزمایشگاهی: رشته و مقطع تحصیلی فراگیران        فیزیک حیاتی :نام درس   

  99-98 اولنیمسال  :زاري تاریخ برگ  چهارم : شماره جلسه

  دانشکده پیراپزشکی: محل برگزاري   خواص بیوفیزیک مایعات :موضوع جلسه 

  دکتر زهرا عرب بافرانی :مدرس    90) :دقیقه(مدت جلسه 

  

  

  حیطه  )اختصاصی(اهداف رفتاري   رئوس مطالب

  )شناختی، نگرشی و مهارتی(

وسائل   و رسانه ها روش تدریس

 آموزشی

  بیشیوه ارزشیا

خواص بیوفیزیک  4

  مایعات

 . را تعریف نمایید شاره ها 4-1

  . قوانین حاکم بر شاره هاي ساکن را توضیح دهید 4-2

  )دانش(شناخت 

  )درك(شناخت 

سخنرانی، 

پرسش و 

پاسخ و 

  بحث گروهی

ویدیو پروژکتور، 

  پاورپوینت

ارزیابی میان 

ترم و پایان 

  ترم

  

  

  علوم آزمایشگاهی: مقطع تحصیلی فراگیران رشته و        فیزیک حیاتی :نام درس   

  99-98 اولنیمسال  :تاریخ برگزاري   پنجم: شماره جلسه

  دانشکده پیراپزشکی: محل برگزاري   خواص بیوفیزیک مایعات :موضوع جلسه 

  دکتر زهرا عرب بافرانی :مدرس    90) :دقیقه(مدت جلسه 

  

  

  حیطه  )اختصاصی(اهداف رفتاري   رئوس مطالب

  )تی، نگرشی و مهارتیشناخ(

وسائل   و رسانه ها روش تدریس

 آموزشی

  شیوه ارزشیابی

خواص بیوفیزیک  -5

 مایعات

  . را توضیح دهید قانون پاسکال 5-1

  . را توضیح دهیدقانون ارشمیدس   5-2

  . را توضیح دهید نحوه ي اندازه گیري فشار خون 5-3

  )دانش(شناخت 

  )درك(شناخت 

سخنرانی، 

پرسش و 

و پاسخ 

  بحث گروهی

ویدیو پروژکتور، 

  پاورپوینت

ارزیابی میان 

ترم و پایان 

  ترم

  

  

  



  علوم آزمایشگاهی: رشته و مقطع تحصیلی فراگیران        فیزیک حیاتی :نام درس   

  99-98 اولنیمسال  :تاریخ برگزاري   ششم: شماره جلسه

  پزشکیدانشکده پیرا: محل برگزاري   خواص بیوفیزیک مایعات :موضوع جلسه 

  دکتر زهرا عرب بافرانی :مدرس    90) :دقیقه(مدت جلسه 

  

  حیطه  )اختصاصی(اهداف رفتاري   رئوس مطالب

  )شناختی، نگرشی و مهارتی(

وسائل   و رسانه ها روش تدریس

 آموزشی

  شیوه ارزشیابی

خواص بیوفیزیک 

 مایعات

  . فیزیک جریان در شاره ها را شرح دهید 6-1

  .ام را نام ببریدخصوصیات جریان آر 6-2

  . قانون پیوستگی جریان را شرح دهید 6-3

  .قانون الپالس را توضیح دهید 6-4

  . قانون برنولی را شرح دهید 6-5

انواع جریان هایی که در سیستم جریان خون اتفاق می  6-6

 . افتند و چرایی آنها را توضیح دهید

  )دانش(شناخت 

  )درك(شناخت 

سخنرانی، 

پرسش و 

پاسخ و 

  گروهی بحث

ویدیو پروژکتور، 

  پاورپوینت

ارزیابی میان 

ترم و پایان 

  ترم

  

 

  علوم آزمایشگاهی: رشته و مقطع تحصیلی فراگیران        فیزیک حیاتی :نام درس   

  99-98 اولنیمسال  :تاریخ برگزاري   هفتم:  شماره جلسه

  دانشکده پیراپزشکی: محل برگزاري    :موضوع جلسه 

  دکتر زهرا عرب بافرانی :مدرس    90: )دقیقه(مدت جلسه 

 

  حیطه  )اختصاصی(اهداف رفتاري   رئوس مطالب

  )شناختی، نگرشی و مهارتی(

وسائل   و رسانه ها روش تدریس

 آموزشی

  شیوه ارزشیابی

غشا و فیزیک  -7

 غشاهاي زیستی

  . و اندامک هاي آن را شرح دهید سلول 7-1

  . را توضیح دهید غشا و نیروي هاي مولکولی بین سلولی 7-2

انتقال از میان غشا به چه صورت هایی اتفاق می افتد، نام   7-3

  . ببرید

  . انتقال غیر فعال را شرح دهید 7-4

 . را توضیح دهید انتقال فعال 7-5

  )دانش(شناخت 

  )درك(شناخت 

سخنرانی، 

پرسش و 

پاسخ و 

  بحث گروهی

ویدیو پروژکتور، 

  پاورپوینت

ارزیابی میان 

ترم و پایان 

  ترم



  

  

  علوم آزمایشگاهی: رشته و مقطع تحصیلی فراگیران        فیزیک حیاتی :نام درس   

  99-98 اولنیمسال  :تاریخ برگزاري   هشتم:  شماره جلسه

  دانشکده پیراپزشکی: محل برگزاري   غشا و فیزیک غشاهاي زیستی :موضوع جلسه 

  دکتر زهرا عرب بافرانی :س مدر   90) :دقیقه(مدت جلسه 

  

  حیطه  )اختصاصی(اهداف رفتاري   رئوس مطالب

  )شناختی، نگرشی و مهارتی(

وسائل   و رسانه ها روش تدریس

 آموزشی

  شیوه ارزشیابی

غشا و فیزیک  -8

 غشاهاي زیستی

   . قانون فیک را توضیح دهید 8-1

  . را شرح دهید پتانسیل بیوالکتریکی 8-2

  . را توضیح دهید حت غشاپتانسیل استرا 8-3

 . را شرح دهید پتانسیل عمل غشا 8-4

  )دانش(شناخت 

  )درك(شناخت 

سخنرانی، 

پرسش و 

پاسخ و 

  بحث گروهی

ویدیو پروژکتور، 

  پاورپوینت

ارزیابی میان 

ترم و پایان 

  ترم

  

  

  علوم آزمایشگاهی: رشته و مقطع تحصیلی فراگیران        فیزیک حیاتی :نام درس   

  99-98 اولنیمسال  :تاریخ برگزاري   نهم:  ره جلسهشما

  دانشکده پیراپزشکی: محل برگزاري   بیوالکتریسیته :موضوع جلسه 

  دکتر زهرا عرب بافرانی :مدرس    90) :دقیقه(مدت جلسه 

 

  حیطه  )اختصاصی(اهداف رفتاري   رئوس مطالب

  )شناختی، نگرشی و مهارتی(

وسائل   و رسانه ها روش تدریس

 زشیآمو

  شیوه ارزشیابی

  . فیزیک و دستگاه الکترومایوگرافی را شرح دهید 1-9   -بیوالکتریسیته9

  .را شرح دهید الکتروکاردیوگرافیفیزیک و دستگاه  9-2

  .را شرح دهید الکتروانسوفالوگرافی، فیزیک و دستگاه 9-3

 .را شرح دهید مگنتوانسوفولوگرافیفیزیک و دستگاه   9-4

  )دانش(شناخت 

  )درك(خت شنا

سخنرانی، 

پرسش و 

پاسخ و 

  بحث گروهی

ویدیو پروژکتور، 

  پاورپوینت

ارزیابی میان 

ترم و پایان 

  ترم

  

  

  



  علوم آزمایشگاهی: رشته و مقطع تحصیلی فراگیران        فیزیک حیاتی :نام درس   

  99-98 اولنیمسال  :تاریخ برگزاري   دهم :  شماره جلسه

  دانشکده پیراپزشکی: محل برگزاري   پرتو اثرات بیولوژیکی :موضوع جلسه 

  دکتر زهرا عرب بافرانی :مدرس    90) :دقیقه(مدت جلسه 

  

  حیطه  )اختصاصی(اهداف رفتاري   رئوس مطالب

  )شناختی، نگرشی و مهارتی(

وسائل   و رسانه ها روش تدریس

 آموزشی

  شیوه ارزشیابی

اثرات بیولوژیکی 

   -10پرتو

  . را توضیح دهید ان و غیریونیزانانواع پرتوهاي یونیز 10-1

 . و نحوه برخوردشان با هدف را شرح دهید فیزیک پرتوها  10-2

  )دانش(شناخت 

  )درك(شناخت 

سخنرانی، 

پرسش و 

پاسخ و 

  بحث گروهی

ویدیو پروژکتور، 

  پاورپوینت

ارزیابی میان 

ترم و پایان 

  ترم

  

  

  علوم آزمایشگاهی: فراگیران  رشته و مقطع تحصیلی       فیزیک حیاتی :نام درس   

  99-98 اولنیمسال  :تاریخ برگزاري   یازدهم :  شماره جلسه

  دانشکده پیراپزشکی: محل برگزاري   اثرات بیولوژیکی پرتو :موضوع جلسه 

  دکتر زهرا عرب بافرانی :مدرس    90) :دقیقه(مدت جلسه 

  

  

  حیطه  )اختصاصی(اهداف رفتاري   رئوس مطالب

  )شی و مهارتیشناختی، نگر(

وسائل   و رسانه ها روش تدریس

 آموزشی

  شیوه ارزشیابی

اثرات بیولوژیکی  11

  پرتو

 .را توضیح دهید اثرات مستقیم و غیر مستقیم پرتو بر بدن 11-1

 . ها را شرح دهید حفاظت در برابر پرتو  11-2

  )دانش(شناخت 

  )درك(شناخت 

سخنرانی، 

پرسش و 

پاسخ و 

  بحث گروهی

ویدیو پروژکتور، 

  پوینتپاور

ارزیابی میان 

ترم و پایان 

  ترم

 

  

  

 



  علوم آزمایشگاهی: رشته و مقطع تحصیلی فراگیران        فیزیک حیاتی :نام درس   

  99-98 اولنیمسال  :تاریخ برگزاري   دوازدهم:  شماره جلسه

  دانشکده پیراپزشکی: محل برگزاري   برخی از مفاهیم فیزیک نور: موضوع جلسه 

  دکتر زهرا عرب بافرانی :مدرس    90: )دقیقه(مدت جلسه 

 

  )اختصاصی(اهداف رفتاري   رئوس مطالب

 

  حیطه

  )شناختی، نگرشی و مهارتی(

وسائل   و رسانه ها روش تدریس

 آموزشی

  شیوه ارزشیابی

برخی از مفاهیم  12

  فیزیک نور

  . ماهیت موجی و ذره اي نور را شرح دهید 12-1

 . را شرح دهیدقانون شکست  12-2

  )دانش(شناخت 

  )درك(شناخت 

سخنرانی، 

پرسش و 

پاسخ و 

  بحث گروهی

ویدیو پروژکتور، 

  پاورپوینت

ارزیابی میان 

ترم و پایان 

  ترم

 

 

  علوم آزمایشگاهی: رشته و مقطع تحصیلی فراگیران        فیزیک حیاتی :نام درس   

  99-98 اولنیمسال  :تاریخ برگزاري   سیزدهم :  شماره جلسه

  دانشکده پیراپزشکی: محل برگزاري   برخی از مفاهیم فیزیک نور :ه موضوع جلس

  دکتر زهرا عرب بافرانی :مدرس    90) :دقیقه(مدت جلسه 

  

  )اختصاصی(اهداف رفتاري   رئوس مطالب

 

  حیطه

  )شناختی، نگرشی و مهارتی(

وسائل   و رسانه ها روش تدریس

 آموزشی

  شیوه ارزشیابی

برخی از مفاهیم  13

  ورفیزیک ن

  . را شرح دهید ماهیت موجی نور 13-1

 . را شرح دهید پراش و تداخل   13-2

  )دانش(شناخت 

  )درك(شناخت 

سخنرانی، 

پرسش و 

پاسخ و 

  بحث گروهی

ویدیو پروژکتور، 

  پاورپوینت

ارزیابی میان 

ترم و پایان 

  ترم

  

  

  



  فیزیک حیاتی :نام درس   

  چهاردهم :  شماره جلسه

  یکترمودینام :موضوع جلسه 

   90) :دقیقه(مدت جلسه 

  )اختصاصی(اهداف رفتاري   رئوس مطالب

 

  حیطه

  )شناختی، نگرشی و مهارتی(

وسائل   و رسانه ها روش تدریس

 آموزشی

  شیوه ارزشیابی

  . را به صورت کامل شرح دهید سه قانون ترمودینامیک 1-14  ترمودینامیک -14

 . آنتروپی و انرژي آزاد را توضیح دهید 2- 14

  )دانش(خت شنا

  )درك(شناخت 

سخنرانی، 

پرسش و 

پاسخ و 

  بحث گروهی

ویدیو پروژکتور، 

  پاورپوینت

ارزیابی میان 

ترم و پایان 

  ترم

  

  

  فیزیک حیاتی :نام درس   

  پانزدهم :  شماره جلسه

  لیزر :موضوع جلسه 

   90) :دقیقه(مدت جلسه 

  )اختصاصی(اهداف رفتاري   رئوس مطالب

 

  حیطه

  )رشی و مهارتیشناختی، نگ(

وسائل   و رسانه ها روش تدریس

 آموزشی

  شیوه ارزشیابی

  . فیزیک لیزر را به صورت کامل شرح و توضیح دهید  1-14  لیزر 15

  . انواع لیزرهاي پزشکی را نام ببرید 15-2

  . مکانیزم درمانی لیزر را توضیح دهید 15-3

 . ایمنی در برابر لیزر راغ شرح دهید 15-4

  )دانش(شناخت 

  )درك(شناخت 

سخنرانی، 

پرسش و 

پاسخ و 

  بحث گروهی

ویدیو پروژکتور، 

  پاورپوینت

ارزیابی میان 

ترم و پایان 

  ترم

 

  

  

  



  فیزیک حیاتی :نام درس   

  شانزدهم :  شماره جلسه

  استفاده از امواج پرفرکانس :موضوع جلسه 

   90) :دقیقه(مدت جلسه 

  )اختصاصی(اهداف رفتاري   رئوس مطالب

 

  حیطه

  )شناختی، نگرشی و مهارتی(

وسائل   و رسانه ها روش تدریس

 آموزشی

  شیوه ارزشیابی

استفاده از امواج  16

  پرفرکانس 

  . فیزیک دستگاه هاي نوسانی را شرح دهید 1 -16

  . جریان هاي پربسامد کاربردي در پزشکی را نام ببرید 16-2

شرح  چگونگی تولید جریان هاي نوسانی با بسامد باال را 16-3

  . دهید

چگونگی و فاصله قرار گرفتن الکترودها در استفاده از امواج  16-4

  . پرفرکانس را شرح دهید

  . روش کابلی را شرح دهید 16-5

 .  اثرات مستقیم و غیر مستقیم امواج بر بدن را توضیح دهید 16-6

  )دانش(شناخت 

  )درك(شناخت 

سخنرانی، 

پرسش و 

پاسخ و 

  بحث گروهی

ور، ویدیو پروژکت

  پاورپوینت

ارزیابی میان 

ترم و پایان 

  ترم

 




