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اسدآباددانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی   

پزشکیعلوم مرکز مطالعات و توسعه آموزش   

 کمیته برنامه ریزی درسی

 طرح درسفرم 

 

 شرح درس:

 لیهک قلب، عملکرد مثالً بدن مختلف هایاندام کارکرد نحوه بررسی به که است دانشی (Physiology) فیزیولوژی 

 فیزیک، و ریاضی اصول و روابط کمک با هاسیستم و هااندام این عملکرد دقیق درک و بدن در دیگر هایاندام و

 دانشجویان به پایه علوم دوره طی در و است برخوردار زیادی اهمیت از فیزیولوژی پزشکی آموزش در .پردازدمی

 جویاندانش ذهن در سالم بدن کلی طرح گیریشکل به فیزیولوژی بیوشیمی، و آناتومی کنار در. شودمی تدریس

 بسیار هابیماری پاتولوژی درک منظور به فیزیولوژی فهم عالوه به کند،می کمک پیراپزشکی و پزشکی علوم حوزه

 .است کلیدی و مهم

 

 منابع:

 1 .گایتون فیزیولوژی ، ادوارد جان هال ، آرتور ، گایتون 

  2 .زارعیان پروین دکتر– رنجبر افسانه:  مولف پیراپزشکی دانشجویان ویژه انسانی فیزیولوژی  

 

 ارزشیابی:

 ■پایانی        تکوینی ارزشیابی: 

 نمره کل:

 نمره 12 ترم: آزمون پایان         نمره    6ترم: آزمون میان  نمره        2: در کالس و پاسخ به تکالیف حضور فعال

 جور کردنی           صحیح و غلط           چند گزینه ای          تشریحی       □شفاهینوع آزمون میان ترم :  

 جور کردنی          صحیح و غلط           چند گزینه ای          تشریحی       □شفاهینوع آزمون پایان ترم:   
 

 درس:ای از مقررات آموزشی در کالس گزیده

 کاردانی فوریت پزشکی رشته و مقطع تحصیلی: فیزیولوژی عنوان کامل درس:

 ندارد نیاز: پیش دومنیمسال:  1100-1101سال تحصیلی: 

 22تعداد فراگیران: واحد تئوری 2 :تعداد واحد

 □کارآموزی       □عملی        تئورینوع درس:  10تا  8ها  دو شنبه ساعت(: -زمان برگزاری کالس)روز

 22/02/1101 خاتمه کالس: تاریخ 02/012/1100 شروع کالس: تاریخ

 masome.rashno@yahoo.com پست الکترونیک مدرس: رشنومعصومه دکتر  نام و نام خانوادگی مدرس:

 معصومه رشنو  دکتر مدرس مسئول درس:    -     گروه مدرسین:



 

 

 .دانشجو موظف است قبل از حضور استاد در کالس حاضر باشد 

 .خاموش کردن تلفن همرا در کالس درس الزامی است 

 دباشسواالت و آمادگی برای یادگیری میپاسخ به  ،کت فعال در بحثشامل شردرس  دانشجو در کالس های فعالیت.  

  خواهد شدشود، درس مربوطه حذف ساعات جلسات  11/1در صورتی که غیبت دانشجو در کالس بیش از. 

 ای دانشجویان طبق پوشش حرفه و نامه رفتارگی کارشورای عالی انقالب فرهن 258به استناد آیین نامه مصوب جلسه

 لیست پیوست توسط اساتید تکمیل خواهد گردید.
 

 هدف کلی درس:

-ریز درون غدد– اعصاب– گوارش- کلیه- تنفس– عروق و قلب– عضله و عصب  سیستم عملکرد از الزم شناخت

 .دفاعی

 
 

 

 20/20/2022: تاریخ   جلسه اول 

وسایل  روش تدریس حیطه اهداف رفتاری عنوان مبحث

 آموزشی

 فیزیولوژی دستگاه

 عضالنی

عضله و نقش آن را در  یواحد انقباض نیکوچکتر-1

 .روند انقباض شرح دهند

)صاف و  عضالت مختلف های سلول انقباض -2

 .را شرح دهند مخطط(

انتقال پیام عصبی از اعصاب به عضالت را توضیح  -2

 دهند.

 . دهند شرح را عضله تون انواع -2

 را شرح دهند . نعشی جمود علت-1

بحث -سخنرانی شناختی

 گروهی
ویدئو پروژکتور، 

تخته وایت بورد، 

 ماژیک

 

 9/20/2022: تاریخ   جلسه دوم 

وسایل  روش تدریس حیطه اهداف رفتاری عنوان مبحث

 آموزشی

 :بتوانند باید فراگیران خون فیزیولوژی

 دهند. توضیح را انواع سلوهای خونی را-1

 تفاوت بین سرم و پالسما را شرح دهند. -2

 بشناسند.انواع آنمی و پلی سیتمی را  -2

 گروه های خونی را شرح دهند. -1

 اریتروبالستوز جنینی را توضیح دهند. -5

بحث -سخنرانی شناختی

 گروهی
ویدئو پروژکتور، 

تخته وایت بورد، 

 ماژیک

 

 21/20/2022: تاریخ   جلسه سوم 

وسایل  روش تدریس حیطه اهداف رفتاری عنوان مبحث

 آموزشی



 

 

 :بتوانند باید فراگیران خون فیزیولوژی

مسیرهای انعقاد خون داخلی و خارجی را شرح -1

 دهند.

 انواع اختالالت انعقادی خون را توضیح دهند. -2

 

بحث -سخنرانی شناختی

 گروهی
ویدئو پروژکتور، 

تخته وایت بورد، 

 ماژیک

 

 02/20/2022: تاریخ    جلسه چهارم

وسایل  روش تدریس حیطه اهداف رفتاری عنوان مبحث

 آموزشی

 سیستم فیزیولوژی

 دفاعی 

 :بتوانند باید فراگیران

 انواع ایمنی را توضیح دهند. -1

ویژگی های ظاهری انواع گلبول های سفید خون  -2

 را توضیح دهند.

 آنتی بادی و آنتی ژن را توضیح دهند. -2

 نحوه عملکرد گلبول های سفید را توضیح دهند. -1

 

بحث -سخنرانی شناختی

 گروهی
پروژکتور، ویدئو 

تخته وایت بورد، 

 ماژیک

 

 02/20/2022: تاریخ   جلسه پنجم 

وسایل  روش تدریس حیطه اهداف رفتاری عنوان مبحث

 آموزشی

و  قلب فیزیولوژی

 دستگاه گردش خون

 :بتوانند باید فراگیران

 ساختار انواع عروق را شرح دهند. -1

 مقایسه هم با را سیستمیک و وریدی خون گردش–2

 .کنند

 توضیح را خون فشار کنترل و سرخرگی نبض–3

 دهند.

را شرح  سیستم لنفاوی و جریان خون مویرگی -1

 .دهند

 نیروهای استارلینگ را توضیح دهند. -5

 عوامل کنترل کننده فشار خون را بشناسند. -6

کنترل موضعی و تنظیم عصبی فشار خون را  -1

 توضیح دهند.

بحث -سخنرانی شناختی

 گروهی
پروژکتور، ویدئو 

تخته وایت بورد، 

 ماژیک

 

 21/22/2022: تاریخ    جلسه ششم 

وسایل  روش تدریس حیطه اهداف رفتاری عنوان مبحث

 آموزشی

و  قلب فیزیولوژی

 دستگاه گردش خون

 :بتوانند باید فراگیران

 هند.د توضیح را(  قلب سیکل)  قلب عضله مکانیک-1

 دهند.پتانسیل عمل عضله قلبی را توضیح -1

 پتانسیل عمل گره های قلبی بشناسد. -2

 اثر تغییرات یونی بر بافت قلب را توضیح دهند. -2

 ضربان سازهای قلب را توضیح دهند. -1

بحث -سخنرانی شناختی

 گروهی
ویدئو پروژکتور، 

تخته وایت بورد، 

 ماژیک

 



 

 

ب را بر قل اثرات اعصاب سمپاتیک و پاراسمپاتیک -5

  را توضیح دهند.

 چرخه قلبی را توضیح دهند.-6

 موج الکتروکاردیوگرام را توضیح دهند.-1

 دش خون قلب را بشناسند.گر-8

 مکانیسم انفارکتوس میوکارد را توضیح دهند. -9

 آنژین صدری را توضیح دهند. -10

 00/22/2022: تاریخ   جلسه هفتم 

وسایل  روش تدریس حیطه اهداف رفتاری عنوان مبحث

 آموزشی

 : بتوانند باید فراگیران   تنفس فیزیولوژی

 دهند. توضیح را تنفس مکانیک–1

 دهند. توضیح را ریوی های ظرفیت و ها حجم–2

 عملکرد مجاری تنفسی را توضیح دهند. -2

 گردش خون ریوی را توضیح دهند. -1

بحث -سخنرانی شناختی

 گروهی
ویدئو پروژکتور، 

تخته وایت بورد، 

 ماژیک

 

 09/22/2022: تاریخ  جلسه هشتم 

وسایل  روش تدریس حیطه اهداف رفتاری عنوان مبحث

 آموزشی

 :بتوانند باید فراگیران   تنفس فیزیولوژی

 دهند. شرحدر خون  را تنفسی گازهای انتقال–1

 شرحدر مایعات بدن  را تنفسی گازهای انتقال–2

 دهند.

 دهند. شرحدر سلول  را تنفسی گازهای انتقال–2

 تنظیم تنفس را توضیح دهند.مراکز عصبی  -1

 بیماری های ریوی را توضیح دهند. -5

بحث -سخنرانی شناختی

 گروهی
ویدئو پروژکتور، 

تخته وایت بورد، 

 ماژیک

 

 21/20/2022: تاریخ   جلسه نهم 

وسایل  روش تدریس حیطه اهداف رفتاری عنوان مبحث

 آموزشی

 دستگاه فیزیولوژی

 ادراری 

 :بتوانند باید فراگیران

 نفرون را توضیح دهند. عملکرداجزا و  –1

 گلومرولی را توضیح دهید. فیلتراسیون -2

  .دهند شرح راGFR تنظیم  -2

 را کلیوی های لوله در ترشح و بازجذب مکانیزم -1

 دهند. توضیح

بحث -سخنرانی شناختی

 گروهی
ویدئو پروژکتور، 

تخته وایت بورد، 

 ماژیک

 

 22/20/2022: تاریخ  جلسه دهم 

وسایل  روش تدریس حیطه اهداف رفتاری عنوان مبحث

 آموزشی



 

 

 دستگاه فیزیولوژی

 ادراری 

 :بتوانند باید فراگیران

را  GFRگلومرولی را در تنظیم -فیدبک توبولی -1

 توضیح دهند.

 دهند. شرح را ادرار تشکیل مکانیزم–2

 ، داسی تعادل و اسموالریته تنظیم در کلیه نقش–2

 نمایند. بیان را بدن مایعات باز

تاثیر هورمون های مختلف بر عملکرد کلیه ها را  -1

 توضیح دهند.

بحث -سخنرانی شناختی

 گروهی
ویدئو پروژکتور، 

تخته وایت بورد، 

 ماژیک

 

 29/20/2022: تاریخ   م یازدهجلسه 

وسایل  روش تدریس حیطه اهداف رفتاری عنوان مبحث

 آموزشی

 دستگاه فیزیولوژی

 گوارش 

 :بتوانند باید فراگیران

از جمله حرکات معده، تنظیم گوارش دهانی و بلع -1

 را توضیح دهند. کنترل تخلیه معده  ترشحات معده،

 اعمال روده باریک را توضیح دهند.-2

 اعمال روده بزرگ را نشان دهند.-2
 

بحث -سخنرانی شناختی

 گروهی

ویدئو پروژکتور، 

تخته وایت بورد، 

 ماژیک

 

 01/20/2022: تاریخ    جلسه دوازدهم 

وسایل  روش تدریس حیطه اهداف رفتاری عنوان مبحث

 آموزشی

 دستگاه فیزیولوژی

 گوارش

 :بتوانند باید فراگیران

 را گوارش دستگاه در جذب و هضم مکانیزم–1

 .دهند توضیح

 نمایند. بیان را گوارشی دستگاه ترشحات -2

دستگاه  هضم و جذب در قسمت های مختلف -2

 گوارش را توضیح دهند.

بحث -سخنرانی شناختی

 گروهی

ویدئو پروژکتور، 

تخته وایت بورد، 

 ماژیک

 

 20/22/2022: تاریخ    جلسه سیزدهم 

وسایل  روش تدریس حیطه اهداف رفتاری عنوان مبحث:

 آموزشی

 درون غدد فیزیولوژی

 ریز 

 :بتوانند باید فراگیران

 را شرح دهند. ماهیت و انواع هورمون ها -1

 .اثر هورمونها را شرح دهند سممکانی–2

بدن را شرح  یزیپوفیه هورمونهایعملکرد انواع و  -2

 .دهند

هیپوتاالموس بر هورمون های  کنترل ریتاث -1

 هیپوفیزی را توضیح دهند.

آن بر عملکرد  ریو تاث دیروئیتغده  یهورمون ها -5

 بدن را شرح دهند.

بحث -سخنرانی شناختی

 گروهی

ویدئو پروژکتور، 

تخته وایت بورد، 

 ماژیک

 



 

 

آن بر  ریو تاث یدیروئیتغدد پارا یهورمون ها -6

 عملکرد بدن را شرح دهند.
 

 29/22/2022: تاریخ   جلسه چهاردهم 

وسایل  روش تدریس حیطه اهداف رفتاری عنوان مبحث

 آموزشی

 درون غدد فیزیولوژی

 ریز 

  :بتوانند باید فراگیران

آن بر عملکرد بدن  ریو تاث یویفوق کل یهورمونها -1

 را شرح دهند.

آن بر عملکرد بدن  ریو تاث اسپانکر یهورمون ها -2

 را شرح دهند.

 هورمونهای جنسی جنس مذکر را شرح دهند. -2

 هورمون های جنسی جنس مونث را شرح دهند. -1
 

بحث -سخنرانی شناختی

 گروهی

ویدئو پروژکتور، 

 تخته وایت بورد،

 ماژیک

 

 21/22/2022: تاریخ   جلسه پانزدهم 

وسایل  روش تدریس حیطه اهداف رفتاری عنوان مبحث

 آموزشی

دستگاه  فیزیولوژی

 عصبی 

 :بتوانند باید فراگیران

 را شرح دهند.نورون  انواع –1

  عملکرد مغز و نخاع را توضیح دهند. –2

 راه های حسی و حرکتی را توضیح دهند. –2

)سمپاتیک و  اعصاب خود مختار ستمیس

 .را شرح دهند پاراسمپاتیک(

بحث -سخنرانی شناختی

 گروهی

ویدئو پروژکتور، 

تخته وایت بورد، 

 ماژیک

 

 02/22/2022: تاریخ    جلسه شانزدهم 

وسایل  روش تدریس حیطه اهداف رفتاری عنوان مبحث

 آموزشی

دستگاه  فیزیولوژی

 عصبی 

 :بتوانند باید فراگیران

را قشر مغز  ،مخچه ،هیپوتاالموس ،اعمال تاالموس-1

 توضیح دهند.مختصرا 

 رفلکس ها را توضیح دهند. -2

 حواس ویژه )حس درد( را شرح دهند. -2

بحث -سخنرانی شناختی

 گروهی

ویدئو پروژکتور، 

تخته وایت بورد، 

 ماژیک

 

 02/20/2022: تاریخجلسه هفدهم     

وسایل  روش تدریس حیطه اهداف رفتاری عنوان مبحث:

 آموزشی

 - - - - امتحان پایان ترم

 

 EDCریزی درسی کمیته برنامه معاون آموزشی دانشکده مدیر گروه نام و امضای استاد

 دکتر زینب مکوندی دکتر حسین عفت پناه آقای ساسان نوخاصی معصومه رشنو دکتر



 

 

 


