


  ٩٠-٩١نیمسال اول سال تحصیلی ) واحد نظری ٢(برنامه تدریس درس فیزیک پزشکی     

  ٨ ٩دانشجویان پزشکی ورودی  

     

ايام 
 موضوع ساعت استاد سال ماه روز ھفته

١٠- ١٢ آقای دکتر شیران ٩٠ ٧ ٣ یکشنبه  
تولید  -کلیات امواج مکانیکی - مقدمه و اھداف درس

امپدانس  - خواص مکانیکی - امواج فراصوت
 جذب امواج -آکوستیکی

١٠- ١٢ آقای دکتر شیران ٩٠ ٧ ١٠ یکشنبه  BوAتشخیص روش  -تراپی - کاربرد امواج فراصوت 

١٠- ١٢ آقای دکتر شیران ٩٠ ٧ ١٧ یکشنبه  ،داپلر و اثرات بیولوژیکی امواج فراصوت Mروش  

١٠- ١٢ آقای دکتر کشاورزی ٩٠ ٧ ٢٤ یکشنبه  
-اپتیک بینائیسیستم - انواع عدسی ھای طی

ناھنجاریھای کروی، نزدیک بینی، دوربینی و تصحیح 
 آنھا

١٠- ١٢ آقای دکتر کشاورزی ٩٠ ٨ ١ یکشنبه  
 -تصحیح نزدیک بینی با استفاده از نقطه دور

دسته بندی چشم - آستیگماتیسم-پیرچشمی
 آستیگمات

١٠- ١٢ آقای دکتر کشاورزی ٩٠ ٨ ٨ یکشنبه - بینائیسیستم -نحوه تصحیح چشم آستیگمات 
 دیدن رنگھا -تیزبینی- مشخصات شبکیه

 ١٠- ١٢ آقای دکتر کشاورزی ٩٠ ٨ ١٥ یکشنبه
– xماھیت و خواص اشعه - پرتو نگاری در پزشکی

-و اجزاء سیستم ھای مربوطه   xمولدھای اشعه
 xطیف اشعه  - xفرایند تولید اشعه 

١٠- ١٢ آقای دکتر مھدوی ٩٠ ٨ ٢٢ یکشنبه -الیه نیم جذب- xجذب و اندازه گیری اشعه  
 با ماده   xپرھمکنش پرتو

١٠- ١٢ آقای دکتر مھدوی ٩٠ ٨ ٢٩ یکشنبه  
صفحات تقویت – xاصول فیزیکی پرتو نگاری با اشعه 

 xسیستم ھای پرتو نگاری با اشعه- فیلم- گرید-کننده
 توموگرافی خطی و کامپیوتری-فلورسکوپی–

١٠- ١٢ آقای دکتر مھدوی ٩٠ ٩ ٦ یکشنبه کبالت -روشھای مختلف -تراپیاصول رادیو  
 شتابدھنده

١٠- ١٢ آقای دکتر خوئی ٩٠ ٩ ١٣ یکشنبه انواع  -اصول پزشکی ھسته ای مواد رادیو اکتیو 
 نیمه عمر -فروپاشی

١٠- ١٢ آقای دکتر خوئی ٩٠ ٩ ٢٠ یکشنبه  PMTتصویربرداری -دوربین گاماspect 

 -غیرمستقیم/یونیزان مستقیم - بیولوژیرادیو  ١٠- ١٢ آقای دکتر خوئی ٩٠ ٩ ٢٧ یکشنبه
 تابش ھدفمند-رادیولیزآب

حساس کننده  -دز معادل -تابش دھی دز جذب شده ١٠- ١٢ آقای دکتر خوئی ٩٠ ١٠ ٤ یکشنبه
 حفاظت در برابر پرتوھای یونیزان -ھا

 ١٠- ١٢ آقای دکتر شیران ٩٠ ١٠ ١١ یکشنبه
خواص و کاربرد  – EMجذب امواج

- فتوتراپی-،فلوئورسانس) RF(،)RI(،)UVA,B,C(امواج
 بھداشت نور

١٠- ١٢ آقای دکتر شیران ٩٠ ١٠ ١٨ یکشنبه  

میدان و  -ھدایت بافت -بیوپتاسیل: الکتریسیته
تولید  - موج کوتاه و میکرونی - EM/EE -فرکانس
 - الکترودھا -جراحی الکتریکی - دیاترمی-وخواص

 تحریکات الکتریکی
   

         مدیر تالیف دکتر محمد علی عقابیان -فیزیک پزشکی برای دانشجویان پزشکی و دندانپزشکی -الف: مرجع -١

  فیزیک پزشکی تالیف دکتر عباس تکاور-ب

  در ھرجلسه کالس کوئیز گرفته خواھد شد -٢ 

  لسات عملی و مطالب کالس آزمایشگاه خواھد بودحضور در ج - امتحان پایان ترم -امتحان میان ترم -نمره پایان ترم شامل نمرات کوئیز-٣

 



  ٩٠-٩١نیمسال اول سال تحصیلی )واحد نظری ٢( )١(بھداشت برنامه تدریس درس 

  ٨٩دانشجویان پزشکی ورودی 

 

ايام 
 موضوع ساعت استاد سال ماه روز ھفته

١٣- ١٧  پایه زادهكوھدکتر  ٩٠ ٦ ٢٨ شنبهدو  معارفه،آشنایی روش تدرس و گروه بندی  

١٣- ١٧ دکتر رمضانی ٩٠ ٧ ٤ شنبهدو  
کلیات تعاریف و مفاھیم بھداشت عمومی، دامنه 

  /فعالیت در بھداشت عمومی و طیف سالمتی
و درمانی در وضعیت موجود و مسائل بھداشتی 

 ایران

١٣- ١٧ دکتر کوھپایه زاده ٩٠ ٧ ١١ شنبهدو  
 (١) (PHC)مراقبتھای اولیه بھداشتی
 (٢) (PHC)مراقبتھای اولیه بھداشتی

 

١٣- ١٧  دکتر کوھپایه زاده ٩٠ ٧ ١٨ شنبهدو  
اصول آموزش بھداشت و نقش آن در برنامه ھای 

 مختلف بھداشتی

١٣- ١٧ دکتر مرادی ٩٠ ٧ ٢٥ شنبهدو  
درمانی جھان و ایران - نظام عرضه خدمات بھداشتی

  و سازمانھای بین المللی
- سطوح مختلف ارائه خدمات در شبکه بھداشتی

 درمانی در ایران

١٣- ١٧ دکتر مرادی ٩٠ ٨ ٢ شنبهدو  
  برنامه ھای ملی مراقبت و سالمت جامعه

-مدیریت، برنامه ریزی و ارزشیابی خدمات بھداشتی
 درمانی در ایران

 ١٣- ١٧ خانم نجم آبادی ٩٠ ٨ ٩ شنبهدو
تامین آب سالم، بھسازی بیماریھای ناشی از 

ّآب،مشخصات اپیدمی ھای آن، تصفیه آب در سطح 
 خانواده

١٣- ١٧ خانم نجم آبادی ٩٠ ٨ ٢٣ شنبهدو  اصول بھداشت تغذیه و سالمت رژیم غذایی 
١٣- ١٧ دکتر عقیلی نژاد ٩٠ ٨ ٣٠ شنبهدو  محیط اصول و کلیات طب کار و 



   ٩٠-٩١نیمسال اول سال تحصیلی ) واحد نظری ٣(برنامه تدریس درس بیوشیمی نظری

   ٨٩دانشجویان پزشکی ورودی 

 شرح تفضیلی موضوعساعت استاد نام درس سال ماه روز ايام ھفته

بیو شیمی  ٩٠ ٦ ٢٩ سه شنبه 
 نظری

دکتر آقای 
عبد الوھاب 
 احسانی زنوز

١٢-٩  
بیو انرژنیک و 

فسفوریالسیون 
 اکسیداتیو

انرژی –قوانین ترمودینامیک 
جفت –آنتروپی –آنتالپی -آزاد

شدن واکنش ھای انرِژی خواه 
- با واکنش ھای انرژی زا
-زنجیره انتقال الکترون

 ATPمکانیسم 

 ٩٠ ٧ ٥ سه شنبه

  

بیو شیمی 
 نظری

دکتر عبد آقای 
الوھاب 

 احسانی زنوز
  

١٢-٩  

   
متابولیسم 

کربوھیدرات ھا 

-کربوھیدراتھاھضم و جذب 
- مکانیسم عمل انسولین

 سیکل کربس-گلیکولیز

 ٩٠ ٧ ١٢ شنبه سه
- گلیکوژنز-گلوکونئوژنز

بیماریھای ذخیره -گلیکوژنولیز
 گلیکوژن

 ٩٠ ٧ ١٩ سه شنبه

تنظیم -راه پنتوزفسفات
- متابولیسم کربوھیدراتھا

دیابت شیرین و گلیکه شدن 
 پروتئین ھا

 ٩٠ ٨ ٢٦ سه شنبه
بیو شیمی 

 نظری

دکتر عبد آقای 
الوھاب 

١٢-٩ احسانی زنوز متابولیسم  
 لیپیدھا 

ھضم و جذب لیپیدھای 
نقل و انتقال لیپیدھای - غذائی

اگزوژن و آندوژن بصورت ذرات 
سوختن - لیپوپروتئینی

اسیدھای 
 )اکسیداسیونµβω(چرب

 ٩٠ ٨ ٣سه شنبه 

سنتز -سنتزاجسام کتونی
سنتزاسیدھای - کلسترول

لیپوژنزلیپولیز اختالالت - چرب
 متابولیسم لیپو پروتئین ھا

 ٩٠ ٨ ١٠ سه شنبه

  

بیو شیمی 
 نظری

  

دکتر عبد آقای 
الوھاب 

 احسانی زنوز

  
  
١٢-٩  

  

متابولیسم 
ترکیبات نیتروژن 

 دار 

- ھضم و جذب پروتئین ھا
بیماریھای - نوسازی پروتئین ھا

مربوط به کمبود پروتئین 
عمومی غذایی کاتابولیسم 

 سنتز اوره- آمینو اسیدھا

 ٩٠ ٨ ١٧ سه شنبه 

متابولیسم اختصاصی آمینو 
اسید و تبدیل آنھا به بیو 
مولکولھای نیتروژن دار 

  heme)(سنتزھم
 

 ٩٠ ٩ ١ سه شنبه
و انواع  heme)(ھم تجزیه

متابولیسم -یرقان ھا
 نوکلئوتیدھا

 ٩٠ ٩ ٨ سه شنبه
بیو شیمی 

 نظری

دکتر عبد آقای 
الوھاب 

١٢-٩ احسانی زنوز  

بیولوژی 
 مولکولی

در DNAھمانند سازی 
 پروکاریوت ھا و یوکاریوت ھا

 ٩٠ ٩ ٢٢سه شنبه 
بیو شیمی 

 نظری

دکتر عبد آقای 
الوھاب 

 احسانی زنوز
١٢-٩  ژن رونویسی و تنظیم ابراز  

 ٩٠ ٩ ٢٩ سه شنبه
بیو شیمی 

 نظری

دکتر عبد آقای 
الوھاب 

 احسانی زنوز
١٢-٩  

  
-بیو سنتز پروتئین یا ترجمه

 نو ترکیب DNAتکنولوژی 

 ٩٠ ١٠ ٦ سه شنبه
بیو شیمی 

 نظری

دکتر عبد آقای 
الوھاب 

 احسانی زنوز
١٢-٩  

  
ھورمون 
 شناسی

طبقه بندی ھورمون ھابر 
محل -اساس ساختمان

انتقال  -مکانیسم اثر-ترشح
اھمیت -پالسمائی ھورمون ھا

بالینی اندازه گیری ھورمون 
 ھا

 ٩٠ ١٠ ١٣ شنبهسه 
بیو شیمی 

دکتر عبد آقای  نظری
الوھاب 

١٢-٩  
  

ھورمون ھیپوتاالموس و 
  -ھیپوفیز

 ھورمون ھای تیروئید



 احسانی زنوز

 ٩٠ ١٠ ٢٠ سه شنبه
بیو شیمی 

 نظری

دکتر عبد آقای 
الوھاب 

 احسانی زنوز
١٢-٩  

  

ھورمون ھای کرتکس و 
ھورمون ھای –مدوالی آدرنال 

 جنسی

 ٩٠ ٨ ٢٤ جبرانی روز
بیو شیمی 

 نظری

دکتر عبد آقای 
الوھاب 

 احسانی زنوز
١٢-٩  

آنزیم ھای خون   

علل تغییرات غلظت سرمی 
کاربرد آنزیم در -آنزیم ھا

بررسی عملکرد اندام ھای 
 لوزالمعده-قلب- کبد

 ٩٠ ٩ ١٥ جبرانی روز
بیو شیمی 

 نظری

دکتر عبد آقای 
الوھاب 

 احسانی زنوز
١٢-٩  

  
متابولیسم 
 مواد معدنی

- روی-آھن-کلر-پتاسیم-سدیم
-کرم-کلسیم- منیزیم- مس

 سلنیوم
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  ٩٠-٩١نیمسال اول سال تحصیلی ) واحد عملی١(برنامه تدریس درس بیوشیمی عملی

   ٨٩دانشجویان پزشکی ورودی 

 موضوع ساعت استادواحدعملی نام درس سالماه روز ايام ھفته

 ١ بیو شیمی عملی ٩٠ ٧ ٥ سه شنبه 
قای آ

 سرسگانی

١٥- ١٣ آشنایی با وسایل  
آزمایشگاه،تیتراسیون 

١٧- ١٥ اسید و باز  

آقای  ١ بیو شیمی عملی ٩٠ ٧ ١٢ سه شنبه
 سرسگانی

١٥- ١٣ اندازه گیری اسیدیته  
١٧- ١٥ بررسی قدرت تامپونی  

آقای  ١ بیو شیمی عملی ٩٠ ٧ ١٩ شنبه سه
 سرسگانی

١٥- ١٣ تشخیص و شناسایی  
١٧- ١٥ کربوھیدراتھا  

آقای  ١ بیو شیمی عملی ٩٠ ٧ ٢٦ سه شنبه
 سرسگانی

١٥- ١٣ تشخیص و شناسایی  
١٧- ١٥ پروتئین ھا  

 ١ بیو شیمی عملی ٩٠ ٨ ٣ سه شنبه
آقای 

 سرسگانی
١٥- ١٣ تشخیص و شناسایی  

١٧- ١٥ اسیدھای آمینه   

 آقای ١ بیو شیمی عملی ٩٠ ٨ ١٠ سه شنبه
 سرسگانی

١٥- ١٣ بررسی خواص عمومی  
١٧- ١٥ آنزیم ھا  

 ١ بیو شیمی عملی ٩٠ ٨ ١٧ سه شنبه 
 آقای

 سرسگانی
١٥- ١٣ اندازه گیری پروتئین تام  

١٧- ١٥ پالسما به روش بیوره  

 آقای ١ بیو شیمی عملی ٩٠ ٩ ١ سه شنبه
 سرسگانی

١٥- ١٣ اندازه گیری کراتی نین  
١٧- ١٥ به روش ژافه  پالسما   

 دکترشریفی ١ بیو شیمی عملی ٩٠ ٩ ٨ سه شنبه
١٥- ١٣  

 آزمایش شیمیایی ادرار 
١٧- ١٥  

 دکترشریفی ١ بیو شیمی عملی ٩٠ ٩ ٢٢سه شنبه 
١٥- ١٣  

 آزمایش ادرار مجھول 
١٧- ١٥  

 آقای ١ بیو شیمی عملی ٩٠ ٩ ٢٩ سه شنبه
 سراسگانی

١٥- ١٣ اندازه گیری قند خون به  
١٧- ١٥ روش فولین وو  

شیمی عملیبیو  ٩٠ ١٠ ٦ سه شنبه  آقای ١ 
 سراسگانی

١٥- ١٣  
 اندازه گیری اوره پالسما

١٧- ١٥  
 


