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 -2مقدمه :
مبحث بیوفیزیك ،بسیار گسترده است و شامل بحث در مورد تمام قوانین فیزیكی در حیاا

مای شاود .ایان

بحثهاي فیزیكی شامل عناوینی مانند دما و فشار ،پتانسیل الكتریكی ،نور ،اشعه یونیزان و غیر یونیزان و عناوین
دیگر می شود .بیوفیزیك خود به زیرمجموعه هاي متنوعی مانند بیوفیزیك سلول ( بیوفیزیك غشاء ،بیوفیزیاك
تولید انرژي در سلول و ،)...بیوفیزیك در سطح مولكولی ،بیوفیزیك تابش و بیومكانیاك و غیاره تقسای مای
شود.

 -3هدف كلي :
آشنایی با بعضی از قوانین فیزیكی حاك بر حیا

 -4اهداف ويژه :
در پایان  71جلسه درس ،دانشجو باید قادر باشد:
 -7نحوه انتقال مواد از غشاء سلول به داخل و خارج و مصرف انرژي در این انتقالها را توضیح دهد.
 -2پتانسیل عمل ایجاد شده در غشاء سلول هاي مختلف (عصبی ،ماهیچه اي و قلبی ) را بیان كند.
 -3مفاهی  MEG , MCG EOG , ERG , EMG , EEG , ECGرا توضیح دهد.
 -4فشار اسمز و پدیده اسمز معكوس و كاربرد آن در بدن انسان را تبیین كند.
 -5اشعه و خصوصیا

آن مانند انرژي و طول موج و بسامد و خاصیت ذره اي و موجی بودن را توضیح دهد.

 -6روشهاي تولید اشعه ایكس و مفاهی  exposureو دز جذبی را بیان كند.
 -7تأثیر مستقی اشعه برروي مولكولهاي بدن (تأثیر فیزیكی) را توضیح دهد.
 -8تأثیر غیرمستقی اشعه بر روي مولكولهاي بدن (تأثیر شیمیایی) را توضیح دهد.
 -9تأثیر اشعه بر روي  DNAو كروموزوم و سلول و تأثیر پرتو بر روي جنین و تأثیر پرتاو بار روي سیسات
هاي بدن ( گوارش – خون و )...را تبیین كند.
 -11مفاهی  RBE , OER , LETدر رابطه با پرتوهاي مختلف را توضیح دهد.
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 -11اثرا

پرتو بر روي سلولهاي پستانداران ( شامل كشنده و زیر كشنده و قابل كشنده) و اثارا

اشاعه بار

روي كل بدن ( شامل شدید ،مزمن ،ژنتیكی) را بتواند توضیح دهد.
 -12اثرا

زیست شناسی پرتویی (تصادفی و قطعی) و فاكتورهاي مؤثر در تأثیر اشعه بار روي كال بادن را

بتواند بیان كند.
 -13قوانین تریباندو و برگوینه در رابطه با حساسیت بافت نسبت به پرتو را توضیح دهد.
 -14مفاهی مربوطه به تابش مانند ( LD 51/31دزكشنده) و دز معادل را بیان كند.
 -15میكروسكوپهاي نوري و الكترونی را توضیح داده و آنها را با ه مقایسه كند.
 -16لیزر و نحوه عملكرد آن و انواع لیزر و اثرا

بیولوژیكی لیزر را توضیح دهد.

 -5استراتژي آموزشي:
تدریس از طریق سخنرانی و حضور فعال دانشجویان در مباحث درسی

 -6وسايل سمعي و بصري:
وایت بورد و ماژیك و كامپیوتر (استفاده از پاورپوینت و فیل آموزشی)

 -7روش ارزشيابي:
 -1امتحان پایان ترم (سواال

چهار گزینه اي)

 -2امتحان میان ترم
 -3حضور فعال دانشجو در كالس درس
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 -8منابع:
 -1فیزیك پزشكی تألیف دكتر عباس تكاور (آخرین ویرایش)
 -2رادیوبیولوژي و حفاظت اریك ج  .هال ترجمه دكتر حسین مزدارانی
 -3بیوفیزیك تابش تالیف آلپن و ترجمه دكتر منیژه رهبر
 -4زیست شناسی پرتویی و حفاظت تألیف بوشبرگ و ترجمه دكتر فتح ا ...بوذرجمهري
 -5فیزیك پزشكی كامرون ترجمه دكتر عباس تكاور (آخرین ویرایش)
 -6فیزیولوژي گایتون
 -7بیوفیزیك تألیف دكتر فتح ا ...بوذرجمهري
 -8بیوفیزیك تالیف دكتر احمد شانئی
 -9جزوة تهیه شده توسط مدرس

-9

جدول زمانبندي تدريس

تاریخ

عنوان

 -1بیوفیزیك غشاء و نحوه انتقال مواد از غشاء سلول شامل انتشار و انتقاال و پتانسایل ایجااد 94-11-19
شده در غشاء و عوامل مؤثر بر آن
 -2فشار اسمزي و پدیده اسامز معكاوس و كااربرد آن در بادن ،و بحاث در ماورد محلاول 94-11-26
ایزوتونیك و هایپوتونیك و هایپرتونیك
 -3بررسی پتانسیل عمل ایجاد شده در سلولهاي عصبی و ماهیچه اي
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94-12-3

94-12-11

 -4بحث كلی در رابطه با :
MEG , MCG , EOG , ERG , EMG , EEG , ECG
 -5بحث در مورد اشعه و خصوصیا

آن مانند انرژي و طول موج و بسامد و خاصیت ذره اي 94-12-17

و موجی بودن و تقسی بندي پرتوها
 -6آشنایی با روشهاي تولید اشعه ایكاس و مفااهی  exposureو دز جاذبی و اثباا

ایان 94-12-24

مطلب كه تأثیر اشعه ،تأثیر حرارتی نمی باشد.
 -7تأثیر مستقی اشعه برروي مولكولهاي بدن (تأثیر فیزیكی)

95-1-16

 -8تأثیر غیرمستقی اشعه بر روي مولكولهاي بدن (تأثیر شیمیایی)

95-1-23

 -9تأثیر اشعه بر روي  DNAو كروموزوم و سلول و تأثیر پرتو بر روي جنین و تأثیر پرتو بار 95-1-31
روي سیست هاي بدن ( گوارش – خون و)...
 -11آشنایی با مفاهی  RBE , OER , LETدر رابطه با پرتوهاي مختلف
 -11دسته بندي اثرا
و بررسی اثرا

95-2-6

پرتو بر روي سلولهاي پستانداران (كشنده و زیر كشنده و قابل كشانده) 95-2-13

اشعه بر روي كل بدن (شدید ،مزمن ،ژنتیكی)

 -12دسته بندي اثرا

زیست شناسی پرتویی (تصادفی و قطعی) و بررسی فاكتورهاي مؤثر در 95-2-21

تأثیر اشعه بر روي كل بدن
 -13بیان قوانین تریباند و برگوینه در رابطه با حساسیت بافت نسبت به پرتو

95-2-27

 -14بررسی مفاهی مربوطه به تابش مانند ( LD 51/31دزكشنده)و دز معادل

95-3-3

 -15بحث در مورد میكروسكوپهاي نوري و الكترونی و مقایسه آنها

95-3-11

 -16بررسی لیزر و نحوه عملكرد آن و انواع آن و بررسی اثرا
 -17بررسی قوانین فشار و كاربرد آن در بدن

بیولوژیكی آن

95-3-17
95-3-24
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