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 کالس درس در يک هفته( ساعت از 2)برای يک جلسه از درس، برای مثال  

 

 کارشناسي تحصیلي: یو رشته مقطع رادیولوژی گروه آموزشي:   پیراپزشکي دانشکده:

 یش نیاز: پ                        تئورینوع واحد:   5/1 تعداد واحد:   فیزيولوژی  نام درس:

  مکان برگزاری:                 :                                                        ساعت                              زمان برگزاری کالس: 

                                               معصومه کورش آرامی  :مدرس                        معصومه کورش آرامی مسئول درس:                 تعداد دانشجويان:

 )لطفاً شرح دهید( :رسشرح د

در این بخش  از درس فیزیولوژی دانشجویان با عملکرد سلول، روند هموستاز، ساختمان سلول، 

پتانسیلهای غشاء، فیزیولوژی واحدهای تحریک پذیر؛ فیزیولوژی  و عملکرد دستگاههای قلب و گردش 

سیستم اعصاب آشنا شده و قادر خواهد بود که بصورت خون ؛ فیزیولوژی  تنفس، گوارش، غدد،کلیه و 

 کاربردی از دانسته های خود در بالین بیمار استفاده نماید.
 

 (است  همان هدف بینابیني طرح دوره) :يهدف کل

و عملکوورد آن ، وییگیهووای الکتریکووا و مکووانیکا قلووب، دسووتگاه توونفس و   آموووزش قسوومتهای مختلوو  سوولول

 ب سا؛ دستگاه گوارش و غدد،کلیه و سیستم اعصااهمیت انتقال گازهای تنف
 

 اهداف رفتاری جلسه اول:

  از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د

 شناختی(هدف )  را ذکر نماید. سیستمهای کنترلی و هموستازی، سلول و اجزاء سازنده آن -

 کند. )هدف شناختی( تجزیه تحلیل و مقایسهرا  سلول اجزاء سازندهعمل  -

 را توضیح دهد. )هدف شناختی(غشاء پالسمائی و ترکیب اهمیت   -

 شناختی(هدف )  را ذکر نماید پروتئین های غشائ سلولو نقش فسفولیپید ها در غشاء سلول اجزا تشکیل دهنده غشا و  -

 شناختی(هدف را فهرست کند ) اجزا تشکیل دهنده غشا و انواع پروتئین ها و انتقاالت آن -

 شناختی(هدف ) حلیل کرده و انواع انتقاالت را مقایسه کندتجزیه تا انتقاالت غشا ر -
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 ی مطالببندی ارائهنزماجدول 

 1جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

10 

 

 

10 

 

10 

10 

5 

5 

5 

 

5 

 

5 

5 

آشنایی با 

 دانشجویان و

سطح 

معلومات 

 فیزیولوژی

 آنها

قدمه ای از م

 فیزیولوژی

 سلول
 

 

 فیزیولوژی

 سلول

 

 مفهوم و تاریخچه فیزیولوژی
 

 

 

 

 

 

 

 

اجزا تشکیل دهنده عمل و  سلولساختمان شناخت 

 ، رتیکولومدستگاه گلژی، میتوکندری شامل: آن

نهاو مقایسه عمل آ غشا سلولو  هسته اندوپالسمیک،  

 

و  غشاء سلول از چه موادی ساخته شده است

یستنقش آن چ  
  

 طرز قرارگیری دو الیه فسفولیپیدی غشاء  چگونه است

 و چرا؟
دنقش فسفولیپید ها در غشاء سلول چه می باش  

و چوه مللوی در    پروتئین های غشا سلول چند نوو  هسودند  
 سلول دارند

 نقش پروتئین ها در غشاء سلول  چه می باشد
فده کربوهیدرات ها در کدام قسلت غشاء سلول قرار گر

ش آنها چیست اند، نق  

 نقش کلسدرول در غشاء سلول چیست
از چه طرقی از خالل غشاء مبور می  مخدلف مواد

 کنند؟ 
 مفهوم اندشار چیست؟ 

 راه های اندشار از خالل غشاء سلول کدامند؟

برنامهه   سخنرانی

بهها  ریههزی شههده 

استفاده از اسالید 

و وایههت بههرد بههه 

شههیوه پرسههش و 

بحههه  و  پاسههه 

 گروهی

PreTest  

    



 به نام خـداوند جـان آفـرين

 
 ايراندانشگاه علوم پزشکي 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 ريزی آموزشينامهواحد بر

 (Lesson Plan)درس  حطر

 

 3 

 

 :اهداف رفتاری جلسه دوم

  : از فراگیر انتظار می رود رسدر پایان د

 را تجزیه و تحلیل کند )هدف شناختی( عبور مواد از غشاء پالسمائی -

 )هدف شناختی(و موامل موثر در آن را مقایسه کند  تجزیه و تحلیل کندرا پدانسیل اسدراحت غشاء  مفهوم  -

 شناختی(هدف ) قه بندی کندطبرا  کانال های یونی وابسده به ولداژ -

 شناختی(هدف کند. ) را مقایسه کانال های یونیانواع  -

 شناختی(هدف دهد. )و تفسیررا توضیح  پدانسیل مللچگونگی تولید  -

 را تجزیه و تحلیل کند. )هدف شناختی مرحله تحریک ناپذیری نسبی و مطلقو  پدانسیل مللنحوه اندشار  .

   

 لبی مطابندی ارائهجدول زمان

 2جلسه

مهههههههههههدت  

 زمان)دقیقه(

موضوع 

 درس

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب

5 

10 

5 

5 

15 

 

10 

15 

15 

10 

ژی فیزیولو

 سلول

 

 مکانیسم اندقال فعال چیست 
 منظور از اندقال فعال اولیه و ثانویه چیست؟ 

 پدیده اندوسیدوز چیست و انوا  آن کدام است 
ام است پدیده اگزوسیدوز چیست و انوا  آن کد  

وا  و مقایسه آن در ان پدانسیل اسدراحت غشاء  چه مفهومی دارد
 سلولها

ر می کنند کانال های یونی وابسده به ولداژ سدیم و پداسیم چگونه کا  

 پدانسیل ملل چگونه ایجاد می شود
پدانسیل ملل نحوه اندشار   

  مرحله تحریک ناپذیری نسبی و مطلق کدام مرحله است

 

 سخنرانی برنامهه 

ریههزی شههده بهها  

اسهههههههتفاده از 

اسههالید و وایههت 

بههرد بههه شههیوه  

پرسش و پاس  و 

 بح  گروهی

پرسهش  

و پاس  

و بحهه  

 گروهی
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 م:سواهداف رفتاری جلسه 

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  را ذکر نماید. اجزا عضله و سارکومر -

 شناختی(هدف را فهرست کند. ) انقباضوضعیت فیالمان های اکدین و میوزین در حال  -

 شناختی(هدف را توضیح دهد. ) مکانیسم انقباض -

 شناختی(هدف )  .توضیح دهدرا  اتصال عصبی عضالنی -

 شناختی(هدف را فهرست کند. ) اجزا اتصال عصبی عضالنی -

 شناختی(هدف را توضیح دهد. ) مزدوج شدن تحریک انقباض. -

 ض را تجزیه و تحلیل کند. )هدف شناختی(عمل استیل کولین و اثر آن در انقبا -

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 3جلسه

مهههههههههدت 

 زمان)دقیقه(

موضوع 

 درس

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

 

10 

10 

10 

 

15 

15 

30 

 

10 

 

 فیزیولوژی

 عضله
 

 

 واحد ساخداری مضله اسکلدی از چه تشکیل شده است 
 ارکومر چیست؟ منظور از س

 سارکومر از چه قسلت هایی تشکیل شده است؟ 

 فیالمان میوزین از چه تشکیل شده است؟ 

 فیالمان اکدین از چه ساخده شده است؟ 

وضعیت فیالمان های اکدین و میوزین در حال انبساط 
 چگونه است 

وضعیت فیالمان های اکدین و میوزین در حال انقباض 
 چگونه است  

 ه مکانیسلی تشکیل می شود؟ پل مرضی با چ

  
 مضالنی در مضله اسکلدی  چه وضعیدی دارد-پایانه مصبی

چگونه مضله  –میانجی ترشح شده در سیناپس مصبی 
  ملل میکند؟

 رسپدور اسدیل کولین در مضله اسکلدی از چه نومی است 

 نحوه مللکرد رسپدور اسدیل کولین چگونه است 

 ضالنی چیست؟در مضله اسکلدی منظور از واحد م
 نحوه انقباض چگونه است؟

 انقباض مضله چگونه تلام می شود؟

سخنرانی برنامه 

ریهزی شههده بهها  

اسههههههتفاده از 

اسالید و وایهت  

بههرد بههه شههیوه 

پرسش و پاس  

 و بح  گروهی

پرسهههش و پاسههه  و 

 بح  گروهی
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 م:چهاراهداف رفتاری جلسه 

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  را ذکر نماید. قلب فیزیولوژی -

 شناختی(هدف را فهرست کند. ) سلول های ریدم زای میوکارد. -

 شناختی(هدف توضیح دهد. )یتم و هدایت آن را رتولید  -

 )هدف شناختی( را تجزیه و تحلیل کندقلب مکانیسم انقباض  -

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 4جلسه

مهههههههههدت 

 زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

10 

10 

 

10 

10 

10 

 

20 

 

20 

 

 فیزیولوژی

قلبی عضله  

 

 تشریح آناتومی فیزیولوژیک قلب 
 تفاوت مللکردی سلول های مخدلف بافت میوکارد 

 سلول های ریدم زای میوکارد کدام هسدند 

 ریدم الکدریکی چگونه ایجاد می شود 

 می یابد  ریدم الکدریکی چگونه در داخل دهلیز اندقال

نحوه هدایت سیگنال الکدریکی از دهلیز به بطن چگونه 
 است؟  

انقباض در میوکارد چگونه رخ -پدیده جفت شدن تحریک
 می دهد 

 مکانیسم یونی انقباض در میوکارد به چه شکل است 

  
 

سههههههخنرانی 

برنامههه ریههزی 

شههههده بهههها  

اسهههههتفاده از 

اسالید و وایت 

برد بهه شهیوه   

پرسههههههش و 

پاس  و بحه   

 یگروه

پرسهههش و کهههوییز، 

 پاس  و بح  گروهی
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 :پنجماهداف رفتاری جلسه 

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  را ذکر نماید. سیکل قلبی -

 شناختی(هدف کند. ) مقایسهرا  تفاوت پدانسیل ملل مضله قلبی با مضله اسکلدی -

 شناختی(هدف را توضیح دهد. ) اسدارلینگ-قانون فرانک -

 را تجزیه و تحلیل کند. )هدف شناختی( خودتنظیمی -

 تنظیم عصبی قلب توسط اعصاب سمپاتیک و پاراسمپاتیک را توضیح دهد)هدف شناختی(. -

 

 

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 5جلسه

مهههههههههدت 

 زمان)دقیقه(

موضوع 

 درس

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب

10 

 

20 

20 

 

20 

20 

 فیزیولوژی

یقلب هعضل  

 

تفاوت پدانسیل ملل مضله قلبی با مضله اسکلدی 
 چیست 

 بطنی چگونه است-سیکل انقباض دهلیزی

ارتباط فعالیت الکدریکی، حجم، فشار و انقباض دهلیز 
 ها، بطن ها و آئورت با یکدیگر 

 اسدارلینگ چیست-منظور از قانون فرانک
 قلبتنظیم عصبی 

سهههخنرانی برنامهههه  

ریهههزی شهههده بههها   

از اسهالید و  استفاده 

وایت بهرد بهه شهیوه    

پرسهههش و پاسههه  و 

 بح  گروهی

پرسهههش و کهههوییز، 

 پاس  و بح  گروهی
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 م:ششاهداف رفتاری جلسه 

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  آنها را مقایسه کند.جریان خون و  را ذکر نمایدانوا  مروق ملل  -

 کند. )هدف شناختی( مقایسهزرگ و مقاومت ارتریولها را در گردش خون شریانهای ب اثراتسا  پذیری -

 .شناختی(هدف ) تحلیل کندعوامل موثر بر مقاومت عروق را  -

 .شناختی(هدف را توضیح دهد ) ارتباط ویسکوزیده با پروتئین های پالسلا -

 .را تجزیه و تحلیل کند )هدف شناختی(فشار خون و عوامل موثر بر آن  -

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 6جلسه

مهههههههههدت 

 زمان)دقیقه(

موضوع 

 درس

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب

10 

10 

10 

10 

5 

5 

10 

 

10 

10 

10 

 

ی فیزیولوژ

دستگاه 

گردش 

 خون

 دسدگاه گردش خون چگونه است  فیزیولوژیوآناتومی 
 وظایف انوا  مروق چه می باشد 

 مقاومت یک رگ با چه مواملی مرتبط است 

 وا  جریان خون در مروق کدام هسدند ان

 مفهوم ویسکوزیده چیست؟

 ارتباط ویسکوزیده با هلاتوکریت چیست؟ 

 ارتباط ویسکوزیده با پروتئین های پالسلا چیست؟ 

چگونه ایجاد میشود و موامل موثر بر آن فشار خون 
  چیست

 چگونه می توان فشار خون شریانی را اندازه گیری کرد  

 چیست و چگونه اندازه گیری می شود؟  مفهوم فشار نبض

 اثر جاذبه بر فشار خون به چه شکل است؟ 
 

سههخنرانی برنامههه 

ریههزی شههده بهها   

استفاده از اسالید 

و وایههت بههرد بههه  

شههیوه پرسههش و  

پاسههه  و بحههه   

 گروهی

پرسهههش و کهههوییز، 

 پاس  و بح  گروهی
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 م:تفهاهداف رفتاری جلسه 

می رود:از فراگیر انتظار  رسدر پایان د  

 شناختی(هدف را توضیح دهد. ) بر بازگشت خون از سیاهرگ ها به قلبموامل موثر -

 را تجزیه و تحلیل کند. )هدف شناختی( تباد ل از مویرگ ها -

 )هدف شناختی( انواع تنظیم جریان خون اعم از موضعی، هومورال و عصبی را شناخته و مقایسه کند. -

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 7جلسه

مهههههههههدت 

 زمان)دقیقه(

موضوع 

 درس

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب

15 

 

 

15 

 

10 

10 

 

10 

10 

10 

10 

 

فیزیولوژی 

دسههههتگاه 

گههههردش 

 خون

چه مواملی بر بازگشت خون از سیاهرگ ها به قلب کلک 
 کننده هسدند

 
 چرا مویرگ ها مناسب برای تبادل مواد هسدند  

 
 منظور از نیروهای اسدارلینگ چیست 

 
 منظور از کندرل جریان خون چیست 

 

 کندرل حاد جریان خون تحت تاثیر چه مواملی است 

 کندرل هومورال جریان خون به چه شکل است 

 کندرل مصبی جریان خون به چه شکل است

 بارورسپدور ها چگونه ملل می کنند 

 

سخنرانی برنامه 

ریهزی شههده بهها  

اسههههههتفاده از 

اسالید و وایهت  

بههرد بههه شههیوه 

پاس  پرسش و 

 و بح  گروهی

کوییز، امتحهان میهان   

 ترم،  
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 :هشتماهداف رفتاری جلسه 

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  را ذکر نماید. هدی اکسید کربن از خون به حبابچ اندشار اکسیژن ،حجم ها و ظرفیت های ریوی ،کشش سطحی . -

 شناختی(هدف را فهرست کند. ) و ظرفیت های ریویحجم ها  ،کشش سطحیعوامل موثر بر  -

 شناختی(هدف را توضیح دهد. ) انتشار گازها از خون به ریه و برعکس -

 ا تجزیه و تحلیل کند. )هدف شناختی(عمل سورفکتنت و انتقال گازهار -

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 8جلسه

مهههههههههههدت 

 زمان)دقیقه(

 زشیابيار ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

5 

5 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

 

10 

 

10 

فیزیولههههههوژی 

 دستگاه تنفس

 یسدم تنفسی و فیزیولوژی سآناتومی 

 منظور از تهویه ریوی چیست 

 فشار های ریه در طی دم و بازدم چگونه تغییر می کنند 

کشش سطحی چیست، در ریه با چه مواملی مرتبط 
 است

 پدیده هلبسدگی مدقابل چه مفهومی دارد  

 مفهوم حجم ها و ظرفیت های ریوی چیست 

اندشار اکسیژن از حبابچه به خون چگونه انجام می 
 شود 

اندشار دی اکسید کربن از خون به حبابچه چگونه انجام 
 می شود 

اکسیژن و دی اکسید کربن چگونه بین خون و بافت 
 های بدن مبادله می شوند 

 

سهههههخنرانی 

برنامه ریهزی  

شههههده بهههها 

اسههههتفاده از 

ید و اسهههههال

وایت برد بهه  

شیوه پرسش 

و پاسههههه  و 

 بح  گروهی

پرسهههش و کهههوییز، 

 پاس  و بح  گروهی
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 م:نهاهداف رفتاری جلسه 

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف ) را توضیح دهدانتقال گازهای تنفسی  -

 شناختی(هدف را فهرست کند. ) رل تنفستعوامل موثر بر کن -

 شناختی(هدف را توضیح دهد. ) کزی تنفسکندرل مر . -

 را تجزیه و تحلیل کند. )هدف شناختی( محیطی در کندرل تنفسمرکزی ونقش گیرنده های شیلیایی  -

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 9جلسه

مهههههههههدت 

 زمان)دقیقه(

موضوع 

 درس

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب

15 

15 

10 

10 

10 

15 

15 

فیزیولوژی 

دسههههتگاه 

 تنفس

 اکسیژن چگونه در خون اندقال می یابد 
 منحنی هلوگلوبین چه ویژگی هایی دارد
 مونوکسید کربن چگونه موجب خفگی می شود 
 دی اکسید کربن جگونه در خون اندقال می یابد 
 کندرل مرکزی تنفس چگونه انجام می شود 

س چیستنقش گیرنده های شیلیایی محیطی در کندرل تنف  

تشیلیایی در کندرل تنفس چیسنقش مرکز حساس   

سههههههخنرانی 

برنامههه ریههزی 

شههههده بهههها  

اسهههههتفاده از 

اسالید و وایت 

برد بهه شهیوه   

پرسههههههش و 

پاس  و بحه   

 گروهی

پرسهههش و کهههوییز، 

 پاس  و بح  گروهی
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 اهداف رفتاری جلسه دهم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  را ذکر نماید. فیلدراسیون گلومرولی -

 .شناختی(هدف ) تفسیر کندرا در قسلدهای مخدلف نفرون  مواد نحوه بازجذب -

 شناختی(هدف را فهرست کند. ) فیلدراسیون گلومرولی نیروهای موثر بر -

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 10جلسه

مدت 

زمان)دقی

 قه(

ی شیوه رئوس مطالب موضوع درس

 تدريس 

 ارزشیابي

 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

 

5 
5 

5 

5 

5 

فیزیولههههوژی 

 دستگاه کلیه

 

 مروری بر آناتومی فیزیولوژیک کلیه و مجاری ادرار 
 مللکرد های مخدلف کلیه چیست 

ستواحد مللکردی کلیه چیست انوا  نفرون ها و مللکرد آنها چی  

 جریان خون چگونه به کلیه و نفرون ها می رسد 

ه استسد فیلدراسیون از چه الیه هایی تشکیل شد  

 چه موادی از سد فیلدراسیون مبور می کنند 

 میزان فیلدراسیون گلومرولی چقدر است 
 چه نیروهایی در فیلدراسیون گلومرولی دخیل هسدند 

 فیلدراسیون گلومرولی چگونه تنظیم می شود 
لانی چه ساخدسلول های مفروش کننده توبول های کلیوی دارای 

اوتی با هم دارندو چگونه ملل میکنند و چه تف هسدند  
در بیکربنات، کلر، گلوکز،اسیدهای آمینه و آب نحوه بازجذب سدیم 

 توبول پروکسیلال چگونه است
  چگونه است قوس هنلهدر  مواد نحوه بازجذب
 چگونه است دیسدالدر توبول  مواد نحوه بازجذب

 چگونه است  جلع کنندهدر توبول  مواد نحوه بازجذب

 م چیست منظور از اندقال ماکسیلو

 چه موادی از قسلدهای مخدلف نفرون ترشح می شوند 

  
 

سخنرانی 

برنامهههههه 

ریهههههزی 

شههده بهها  

اسهههتفاده 

از اسههالید 

و وایههههت 

بههرد بههه  

شهههههیوه 

پرسههش و 

پاسههه  و 

بحههههه  

 گروهی

پرسهههش و کهههوییز، 

 پاس  و بح  گروهی
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 م:دهيازاهداف رفتاری جلسه 

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف توضیح دهد. ) را خودتنظیمی -

 را تجزیه و تحلیل کند. )هدف شناختی( فیلدراسیون گلومرولیتنظیم  -

 شناختی(هدف )  را ذکر نماید. دسدگاه گوارشو حرکات  امواج آهسدهموامل موثر بر  -

 شناختی(هدف را فهرست کند. ) دسدگاه گوارشحرکات  -

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 11جلسه

مههههههههههدت 

 ه(زمان)دقیق

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

20 

20 

20 

20 

10 

فیزیولوژی 

کلیه و 

 گوارش

 

 تغلیظ ادرار چگونه انجام می شود 

 در تغلیظ ادرار چیست و الدوسدرون  ADHنقش هورمون 

 منظور از پدیده خود تنظیلی چیست 
نددسدگاه پهلوی گلومرولی چیست و چگونه ملل می ک  

  ی گلومرولی چیستفیدبک توبول

کندرل خارج کلیوی تنظیم فیلدراسیون گلومرولی چگونه انجام می 
 شود

 آناتومی فیزیولوژیک دسدگاه گوارش 

امواج آهسده و پدانسیل ملل چگونه در مضالت صاف 
 دسدگاه گوارش تولید می شوند 

 دم مصبی اندریک چیست سمنظور از سی

 چند نو  هسدند  دسدگاه گوارشحرکات 

 واملی حرکات لوله گوارش را کندرل می کنندچه م

سهههخنرانی برنامهههه 

ریهههزی شهههده بههها  

استفاده از اسهالید و  

وایت بهرد بهه شهیوه    

پرسههش و پاسهه  و  

 بح  گروهی

کههههههههوییز، 

پرسههههش و 

پاسهههههه  و 

بحهههههههه  

 گروهی
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 م:زدهدوااهداف رفتاری جلسه 

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف توضیح دهد. ) را تنظیم حرکات گوارشی -

 را تجزیه و تحلیل کند. )هدف شناختی(تنظیم حرکات و جذب لوله گوارش  -

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 12جلسه

مهههههههههدت 

 زمان)دقیقه(

ی شیوه رئوس مطالب موضوع درس

 تدريس 

 ارزشیابي

5 

5 

 

 

10 

10 

5 

5 

10 

5 

 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

 

5 

فیزیولهههوژی 

دسههههههتگاه 

 گوارش

 

 چه مللی بر لقله غذا انجام می شود  در دهان 

 مللکرد بزاق چیست 

 ملل بلع چند مرحله داشده، چگونه کندرل می شود 

 مللکرد فیزیولوژیک معده چیست 

 غدد معدی چند نو  بوده، چه موادی ترشح می کنند 

مکانیسم ترشح اسید معده چیست و موامل کندرل کننده ترشح آن 
 کدامند 

 ونه کندرل می شوند سایر ترشحات معدی چگ

 چه مواملی حرکات معده را کندرل می کنند 

 هضم و جذب در معده چگونه است 

 روده کوچک چه اثری بر حرکات معده دارد 

چه هورمون هایی از روده کوچک ترشح می شوند و هر یک چه 
 اثری دارند

 ملل هضم و جذب در روده کوچک چگونه انجام می شود  

 

سهههخنرانی 

برنامههههههه 

شده  ریزی

با اسهتفاده  

از اسالید و 

وایههت بههرد 

بههه شههیوه  

پرسهههش و 

پاسههههه  و 

بحههههههه  

 گروهی

پرسش و کوییز، 

پاسهه  و بحهه   

 گروهی
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 :دهمسیزاهداف رفتاری جلسه 

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  را ذکر نماید. اتواع هورمون ها و غدد -

 شناختی(دف هرا فهرست کند. ) عمل هورمونهای مختلف -

 شناختی(هدف را توضیح دهد. ) اثر هورمونهای تیروئیدی، رشدَ، گوارشی، آدرنال -

 را تجزیه و تحلیل کند. )هدف شناختی( اثر هورمونهای تیروئیدی، رشدَ، گوارشی، آدرنال -

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 13جلسه

مههههههههدت 

 زمان)دقیقه(

ی شیوه رئوس مطالب موضوع درس

 تدريس 

 بيارزشیا

5 

5 

5 

5 

5 

 

5 

5 

5 

5 

 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

 

5 

5 

 فیزیولوژی

 غدد

 آناتومی فیزیولوژیک سیسدم اندوکراین 
 هورمون ها از چه ساخده شده اند 

 هورمون ها چه نو  گیرنده ای دارند 
 غده هیپوفیز چه هورمون هایی ترشح می کند 

 ترشح هورمون های هیپوفیزی چگونه کندرل می شود
 

چه مللکرد فیزیولوژیکی دارد  هورمون رشد   

شود  اخدالل تولید هورمون رشد منجر به چه بیلاری هایی می  

 هورمون های تیروئیدی چگونه ساخده می شوند 
 مللکرد فیزیولوژیک هورمون های تیروئیدی چیست 

ی اخدالل تولید هورمون های تیروئیدی منجر به چه بیلار
 هایی می شود 

یی ترشح می کند غده آدرنال چه هورمون ها  

 ترشح هورمون های غده آدرنال چگونه کندرل می شود 
 هورمون آلدوسدرون چه مللکردی دارد 
 مللکرد گلوکوکورتیکوئید ها چیست 

 غده پاراتیروئید چه هورمونی ترشح می کند
 مللکرد پاراتورمون چیست  

 هورمون کلسی تونین از کجا ترشح شده، چه اثری دارد 
ح شده از پانکراس چه هسدند و از کدام هورمون های ترش

 سلول ها ترشح می شوند 

  ترشح هورمون های غده پانکراس چگونه کندرل می شود

 بیلاری دیابت چیست و چند نو  دارد 
 بیلاری دیابت چگونه درمان می شود

سههههخنرانی 

برنامه ریزی 

شهههده بههها  

اسهههتفاده از 

اسههههالید و 

وایت برد به 

شهههههههیوه 

پرسههههش و 

پاسهههههه  و 

بحهههههههه  

 وهیگر

پرسهههش و کهههوییز، 

 پاس  و بح  گروهی
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 دهم:چهاراهداف رفتاری جلسه 

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف ) سیستم عصبی سمپاتیک را توضیح دهد.  -

 شناختی(هدف )  سیستم عصبی پاراسمپاتیک را توضیح دهد. -

 شناختی(دف ها فهرست کند. )بافتهای هدف اعصاب سمپاتیک و پاراسمپاتیک ر -

 

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 14جلسه 

مهههههههدت 

زمههان)دقیق

 ه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

 

10 

 

10 

10 

 

 

فیزیولوژی تولیهد  

 مثل

 

 

 

 

 

 

 

 

فیزیولههههههههوژی 

دسههتگاه عصههبی  

 خودمختار

 ساختمان و اجزا سیستم باروری در مرد 

 وری در مردعملکرد سیستم بار

 فرایند اسپرماتوژنز

 testisتنظیم فعالیت 

 ساختمان و اجزا سیستم باروری در زن

 عملکرد سیستم باروری در زن

Menstrual cucle 

 تنظیم هورمونی زن

 سیستم باروری زن

 

 سیستم عصبی سمپاتیک 

 سیستم عصبی پاراسمپاتیک 

سههههههخنرانی 

برنامههه ریههزی 

شههههده بهههها  

اسهههههتفاده از 

اسالید و وایت 

برد بهه شهیوه   

پرسههههههش و 

پاس  و بحه   

 گروهی

پرسهههش و کهههوییز، 

 پاس  و بح  گروهی
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 دهم:پانزاهداف رفتاری جلسه 

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

شناختی(هدف )  را ذکر نماید. سیر های وابرانو ممسیر های آوران  .  

 شناختی(هدف را فهرست کند. ) حرکدیحسی و تقسیم بندی سیسدم  -

 شناختی(هدف را توضیح دهد. ) عملکرد قشر مغز و عقده های قاعده ای -

 را تجزیه و تحلیل کند. )هدف شناختی( ارتباطات قشر مغز و عقده های قاعده ای . -

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

جلس

 15ه 

مههدت 

زمان)

دقیقه

) 

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

 

ل است ارگانیزاسیون سیسدم مصبی به چه شک فیزیولوژی دستگاه عصبی  
 منظور از سیسدم مصبی محیطی چیست 
 مسیر های آوران چه مفهومی دارند 
 مسیر های وابران چه مفهومی دارند 
  تقسیم بندی سیسدم حسی چگونه است

تتقسیم بندی سیسدم حرکدی چگونه اس  

چیست منظور از سیسدم مصبی مرکزی   

ت به صورت کلی مللکرد کورتکس مغز چیس  

به صورت کلی مللکرد مقده های قامده ای 
 چیست 

 

سخنرانی برنامه 

ریهزی شههده بهها  

اسههههههتفاده از 

اسالید و وایهت  

بههرد بههه شههیوه 

پرسش و پاس  

 و بح  گروهی

پرسهههش و کهههوییز، 

 پاس  و بح  گروهی
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 دهم:شانزاهداف رفتاری جلسه 

ز فراگیر انتظار می رود:ا رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  را ذکر نماید.قسمتهای مختلف قشر مغز  -

 شناختی(هدف ا فهرست کند. )اعمال تاالموس، هیپوتاالموس، مخچه، قشر مغز ر -

 شناختی(هدف ا توضیح دهد. )عمل تاالموس، هیپوتاالموس، مخچه، قشر مغز، و نواحی ارتباطی مغز ر -

 را تجزیه و تحلیل کند. )هدف شناختی( مخچه، قشر مغز، و نواحی ارتباطی مغز عمل تاالموس، هیپوتاالموس، -

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 16جلسه 

مهههههههههدت 

 زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

10 

5 

5 

5 

5 

5 

10 

5 

فیزیولههههههوژی 

 دستگاه عصبی

ت به صورت کلی مللکرد تاالموس چیس  

 به صورت کلی مللکرد هیپوتاالموس چیست 
 به صورت کلی مللکرد مخچه چیست 

 به صورت کلی مللکرد ساقه مغز چیست 
  آناتومی فیزیولوژیک کورتکس مخ چگونه است

نه است تقسیلات و مللکرد ناحیه سوماتوسنسوری چگو  

 تقسیلات و مللکرد ناحیه حرکدی چگونه است 
رتکس مخ چیست منظور از نواحی ارتباطی کو  

 تقسیلات نواحی ارتباطی به چه شکل است
 ارتباط تاالموس و کورتکس چگونه است

 مللکرد مراکز ساقه مغز چیست 
 نقش ساقه مغز در ُسیکل خواب و بیداری چیست

 امواج مغزی حین خواب و بیداری چه تفاوتی دارند 
 مراحل خواب کدامند 

رند چه مراکزی و چگونه در کندرل خواب نقش دا  

 مللکرد نخا  چیست

سههههههخنرانی 

برنامههه ریههزی 

شههههده بهههها  

اسهههههتفاده از 

اسالید و وایت 

برد بهه شهیوه   

پرسههههههش و 

پاس  و بحه   

 گروهی

پرسهههش و کهههوییز، 

 پاس  و بح  گروهی
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واحدی( 2ساعتی برای یک درس  2جلسه ی  17)برای یک دوره درس کامل، برای مثال:       

 

    علوم پايهگروه آموزشی:         پیراپزشکیدانشکده:

 راديولوژی کارشناسی حصیلی:ت یرشتهو مقطع 

 یش نیاز:پ  تئورید:نوع واح1/5         تعداد واحد: فیزیولوژینام درس: 

  مکان برگزاری:   :ساعت                                     :س: روززمان برگزاری كال
 معصومه كورش آرامی: مدرس   معصومه كورش آرامیمسئول درس:      تعداد دانشجویان:

 )لطفا شرح دهید( شرح دوره:

 

در این بخش  از درس فیزیولوژی دانشجویان با عملکرد سلول، روند هموستاز، ساختمان 

تانسیلهای غشاء، فیزیولوژی واحدهای تحریک پذیر؛ فیزیولوژی  و عملکرد سلول، پ

دستگاههای قلب و گردش خون ؛ فیزیولوژی  تنفس، گوارش، غدد،کلیه و سیستم اعصاب 

آشنا شده و قادر خواهد بود که بصورت کاربردی از دانسته های خود در بالین بیمار استفاده 

 نماید.

 

 )لطفا شرح دهید(هدف کلی: 

 

 قسمتهای مختلف بدن عملکرد شناخت

 

 :بینابینیاهداف 

سلول و عملکرد آن ، ویژگیهای الکتریکی و مکانیکی قلب، دستتگاه تتنفس و اهمیتت     شناخت

 انتقال گازهای تنفسی؛ دستگاه گوارش و غدد،کلیه و سیستم اعصاب

 

 های تدريس:شیوه

 *پرسش و پاسخ   *سخنرانی برنامه ریزی شده   سخنرانی

 (TBLیادگیری مبتنی بر تیم)  (PBLیادگیری مبتنی بر حل مسئله)  *حث گروهیب

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

 )لطفا شرح دهید( وظايف و تکالیف دانشجو:

 

 

 وسايل کمک آموزشی:   

   *پروژكتور اسالید  خته و گچت  *وایت برد

 -------------- ببرید( لطفاً نام)  سایر موارد
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 )از نمره کل( :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

   نمره درصد 60آزمون پایان ترم   نمره درصد 20آزمون میان ترم 

 نمره درصد 10شركت فعال در كالس                      نمره درصد 10انجام تکالیف 

 ببرید(   ناماً لطفسایر موارد )

 

 نوع آزمون

  غلط -صحیح جور كردنی              *ایندگزینهچ         *پاسخ كوتاه     *تشریحی

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

  

 :)لطفا نام ببريد(: منابع پیشنهادی برای مطالعه

 :منابع انگلیسی -

 چاپی 

 

 اينترنتی 

 
 

 منابع فارسی:

 فیزيولوژی گايتون، جزوه، پاورپوينتچاپی : 

 
 

 اينترنتی 
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ی درسارائه کلیات  جدول هفتگی  

 استاد مربوط عنوان مطالب جلسه

 معصومه كورش آرامی فیزیولوژی سلول: غشا و انتقاالت آن 1

  و پتانسیل عمل : پتانسیل غشافیزیولوژی سلول 2

انقباض و مکانیسم آن، : انتقال عصبی عضالنی و فیزیولوژی عضله اسکلتی 3

 انواع آن

 

ریتم الکتریکی، نحوه هدایت سیگنال الکتریکی، قلبی: فیزیولوژی عضله  4

 انقباض ، مکانیسم یونی انقباض در میوکارد-پدیده جفت شدن تحریک
 

بطنی، ارتباط فعالیت -سیکل انقباض دهلیزیفیزیولوژی عضله قلبی :  5

الکتریکی، حجم، فشار و انقباض دهلیز ها، بطن ها و آئورت با یکدیگر، 
 لینگ استار-قانون فرانک

 

مقاومت  عروق ، انواع جریان خون در عروق ، گردش خون:  فیزیولوژی 6

 ویسکوزیته ،فشار خون 

 

فشار نبض، اثر جاذبه بر فشار خون، بازگشت گردش خون:  فیزیولوژی 7

 وریدی، تبادل در مویرگ

 

 

  تنفس: تهویه ریوی، سورفکتنت، انتقال گازها فیزیولوژی 8

  ویه به جریان خون، تنظیم تنفستنفس: ته فیزیولوژی 9

سد فیلتراسیون، میزان فیلتراسیون گلومرولی، دستگاه كلیه: نفرون، فیزیولوژی  10

 پهلوی گلومرولی

 

  كلیه: كنترل عمل كلیه، كنترل فشار خون و تعادل اسید باز فیزیولوژی 11

  فیزیولوژی گوارش:حركات و جذب دستگاه گوارش و كنترل آن 12

  ولوژی غدد: هیپوفیز، تیروئید، فوق كلیه، تناسلیفیزی 13

  فیزیولوژی غدد جنسی و اعصاب خودمختار 14

،مسیر های مسیر های آوران، سیستم عصبی محیطیفیزیولوژی اعصاب: 15

 وابران، تقسیم بندی سیستم حسی و حرکتی

 

عملکرد عقده ، مغز سیستم عصبی مرکزی، کورتکس فیزیولوژی اعصاب:  16

 قاعده ایهای 
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