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                                                                                                                                                                                          وسعه آموزش علوم پزشکیمرکز مطالعات و ت                                                                                                                   دانشگاه علوم پزشکی گلستان                                                                                                 

 (EDO)دانشکده پزشکیدفترتوسعه آموزش 

 ( (course planی طرح  دوره  ترم
 7931   بهمن  / دوم نیمسال تحصیلی *.                                             حیاتیفیزیک   نام درس:*

محل .* 41-41ها ساعت  دوشنبه  * روز و ساعت برگزاری:                    ندارد. درس پیشنیاز: *رشته علوم آزمایشگاهی )کارشناسی(   2ترم  رشته و مقطع تحصیلی: .*                        .واحد 2   * تعداد واحد:

 علوم آزمایشگاهی*.گروه آموزشی:   دانشکده پیراپزشکی  4کالس شماره  برگزاری:

 : دکتر زهرا عرب بافرانیمدرسنام 

 شنبه الی چهارشنبه در ساعات اداریروزهای تماس با مسئول درس:  

 پست الکترونیک     214. داخلی   74042124114تلفن دانشکده پزشکی تلفن:  اتاق هیئت علمی گروه بیوشیمی و بیوفیزیک و تغذیه٬طبقه اول ٬یدانشکده پزشک .آدرس دفتر: 
 E-mail:z_arab2007@yahoo.com 

 اشنایی و درک اصول ساخت و کار موجودات زنده با استفاده از علم فیزیک: هدف کلی درس

 آشنا می شود. ین درس دانشجو با نیروهای مختلف فیزیکی، شیمیایی و واکنش های بیولوژیکی وجود در ساختمان اعضا در ا اهداف اختصاصی:

 

 .در کال س به روش سخنرانی و بحث گروهی بوده و با استفاده از وسایل کمک آموزشی اعم از اورهد و ویدئوپروکتورانجام می پذیرد تدریسشیوه تدریس: 

 دانشجو:نحوه ارزشیابی 
 بارم:........نمره %01مابقی ب( پایان دوره.......                . بارم:....نمره %21 .....امتحان میان ترم ... (الف( در طول دوره ) 

 مطابق قوانین آموزشی دانشکده اعمال خواهد شد. : نحوه برخورد با غیبت و تاخیر دانشجومقررات و 

 .نشجویان انتظار می رود که به موقع در کالس حضور داشته و در بحث گروهی قبل  و حین و پس از تدریس مشارکت فعال از خود نشان دهنداز دا وظایف و تکالیف دانشجو:

  اعمال خواهد شد پزشکیپیرا آموزشی دانشکده مطابق تقویم* تاریخ امتحان میان ترم: 

   اعمال خواهد شد پزشکیاپیر آموزشی دانشکده مطابق تقویم  تاریخ امتحان پایان ترم: 

 * سایر تذکرهای مهم برای دانشجویان: حضور فعال در کالس و مشارکت در پرسش و پاسخ از اهمیت برخوردار است. 
داشته باشند و در نهایت دانشجویان خود را موظف به شرکت در امتحان پایان ترم به مباحث ارائه شده تمایل و عالقمندی نشان داده و حتی االمکان در پاسخ به سئواالت مطرح شده سعی و تالش کافی  از دانشجویان انتظار می رود

 بدانند.
 رعایت شئونات اخالقی )از نظر رفتاری و گفتاری( در طی دوره حائز اهمیت است.

  فیزیک حیاتی )دکتر شانئی( -4بیوفیزیک  -2فیزیک برای علوم زیستی،  -4یمنابع اصل

 سایر اطالعات مفیدمنابع برای یافتن مقاله و 
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 قابل دسترس در اینترنت سایت های معتبر علمی

 


