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 غشننای  بننا آشنننایی

و مکانیسم های  سلول

 نقل و انتقال

 باشد: قادر دانشجو

 حیطه شناختی:

 ا شرح دهد.ساختمان سلول ، غشا هسته و سیتوپالسم ر .1
 .محیط های خارج و داخل سلول را تشخیص دهد .2
 را شرح دهد. محیط های خارج و داخل سلول را تفاوت .3

غشا سلول و مکانیسم های نقل و انتقال از طریق آن را شرح  .4
 دهد.

 فرآیند نقل و انتقال مواد از طریق غشا را توضیح دهد. .5

 

 حیطه عاطفی:

 وجه داشته باشد.در هنگام تدریس با انگیزه به درس ت.1

-شناختی
  عاطفی

سخنرانی، 
 مباحثه ای

وایت برد، 
ماژیک،کتاب، 
 عکس، اسالید

  آموزشی های
فیزیولوژی، 
 مقاالت مرتبط

 

120 

شرکت در بحث 

گروهی و حل 
 مسائل

آزمون های 
 آغازین

                                                 

 گردش علمی، آزمایشی  –پرسش و پاسخ  –حل مسئله  –گروهی کوچک، نمایشی  –ای تواند شامل: سخنرانی، مباحثهیادگیری می –روش یاددهی   


یا تراکمی )پایان یک دوره یا مقطع آموزشی با هدف قضاوت در مورد تسلط  نید تدریس با هدف شناسایی قوت و ضعف دانشجویان( و آزمون پایاای یا تکوینی )در فراینتوانند به صورت آزمون ورودی )آگاهی از سطح آمادگی دانشجویان( مرحلهها بر اساس اهداف میآزمون  

 دانشجویان( برگزار گردد.
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 شرکت و همراهی نماید. . در مباحث مطرح شده با اشتیاق2

 

2  

آشننایی بنا عوامنل    

 ایجننناد پتانسنننیل

 استراحت 

 باشد: قادر دانشجو

 حیطه شناختی:

 مکانیسم ایجاد پتانسیل استراحت غشا را توضیح دهد. .1

  .پدیده گیبس دونان را شرح دهد .2

نقس پدیده گیبس دونان در ایجاد پتانسیل استتراحت   .3
 اثبات کند. 

 معادله نرنست را بداند  .4

 .برای یون های مختلف محاسبه کند  معادله نرنست را .5
 را تعریف کند.یون  لی دتعاپتانسیل  .6

  .را بداندمعادله گلدمن هاچکین و هاکسلی  علت ایجاد  .7
معادلته  فاده ا ز فرمول تپتانسیل استراحت غشا را با اس  .8

 . محاسبه کندگلدمن هاچکین و هاکسلی 

 حیطه عاطفی: 

 در هنگام تدریس با انگیزه به درس توجه داشته باشد.. 1
 شرکت و همراهی نماید. یاق. در مباحث مطرح شده با اشت2

 

-شناختی
 عاطفی

سخنرانی، 
مباحثه ای، 
 حل مسئله

وایت برد، 

ماژیک،کتاب، 

 عکس، اسالید

  آموزشی های

فیزیولوژی، 

 مقاالت مرتبط

120 

شرکت در بحث 
گروهی، پاسخ 
به سواالت 
مطرح شده از 
 جلسه قبل

مرحله ای یا 

تکوینی، 

 تشخیصی

3  
آشننایی بنا عوامنل    

 یل عملایجاد  پتانس

 باشد: قادر دانشجو

 حیطه شناختی:

 . بیان کندپتانسیل موضعی و نحوه ایجاد آن را  .1

 جریان یون ها در طول پتانسیل عمل توضیح دهد. .2
 .شرح دهدقانون همه یا هیچ را  .3
 دوره تحریک پذیری نسبی و مطلق را توضیح دهد. .4

 .یان کندعلت ریتمیسیته  خود به خودی  غشا را ب .5

 حیطه عاطفی:

 در هنگام تدریس با انگیزه به درس توجه داشته باشد..1
 شرکت و همراهی نماید. . در مباحث مطرح شده با اشتیاق2

 

-شناختی
 عاطفی

سخنرانی، 
مباحثه ای، 
 حل مسئله

وایت برد، 

ماژیک،کتاب، 

 عکس، اسالید

  آموزشی های

فیزیولوژی، 

 مقاالت مرتبط

120 

شرکت در بحث 
گروهی، پاسخ 
به سواالت 

شده از  مطرح
 جلسه قبل

مرحله ای یا 

تکوینی، 

 تشخیصی
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4  

آشنننایی بننا نحننوه 

ممنننزود شننندن  

 انقباض  -تحریک

 باشد: قادر دانشجو

 حیطه شناختی
 ساختمان پایه سلول عصبی را توضیح دهد. .1
اساس یونی پتانسیل عمل در سلول عصبی و اکستون هتا را    .2

 شرح دهد.
صتب ،  ع -اصول انتقال پیام های عصبی در سیناپس عصب  .3

عضله و انتقال از طریق اکسون  را  بته طتور کامتل     -عصب 
 شرح دهد.

 حیطه عاطفی:

 .در هنگام تدریس با انگیزه به درس توجه داشته باشد.1
 شرکت و همراهی نماید. . در مباحث مطرح شده با اشتیاق2

 

 

-شناختی

 عاطفی

سخنرانی، 

مباحثه ای، 
 حل مسئله

وایت برد، 

ماژیک،کتاب، 

دعکس، اسالی  

  آموزشی های

فیزیولوژی، 

 مقاالت مرتبط

120 

شرکت در بحث 
گروهی، پاسخ 

به سواالت 
مطرح شده از 
 جلسه قبل

مرحله ای یا 

تکوینی، 

 تشخیصی

5  

آشنایی با فیزیولوژِی 

و مکانیسننم انقبنناض 

 اسکلتی  تعضال

 :باشد قادر دانشجو

 حیطه شناختی:

 را شرح دهد. اسکلتی ویژگیهای ساختاری عضله .1

صتفحه   )ومی فیزیولوژیک نقطه اتصال عصب به عضتله  آنات .2
 راتوضیح دهد. ( محرکه انتهایی 

 را شرح دهد. اسکلتی مکانیسم انقباض در عضالت  .3

 انقباضات ایزومتریک و ایزوتونیک، را تعریف کند. .4

 حیطه عاطفی:

 در هنگام تدریس با انگیزه به درس توجه داشته باشد..1
 شرکت و همراهی نماید. اق. در مباحث مطرح شده با اشتی2

 

-شناختی
 عاطفی

سخنرانی، 
مباحثه ای، 

 حل مسئله

وایت برد، 

ماژیک،کتاب، 

 عکس، اسالید

  آموزشی های

فیزیولوژی، 

 مقاالت مرتبط

120 

شرکت در بحث 
گروهی، پاسخ 
به سواالت 

مطرح شده از 
 جلسه قبل

مرحله ای یا 

تکوینی، 

 تشخیصی

6  

آشنایی با فیزیولوژِی 

م انقبنناض و مکانیسنن

 عضالت صاف

 

 :باشد قادر دانشجو

 حیطه شناختی:

 انواع عضله صاف را با ذکر مشخصات توضیح دهد.  .1
 

-شناختی
 عاطفی

سخنرانی، 
مباحثه ای، 
 حل مسئله

وایت برد، 

ماژیک،کتاب، 

 عکس، اسالید

  آموزشی های

فیزیولوژی، 

120 

بحث شرکت در 
گروهی، پاسخ 
به سواالت 
مطرح شده از 
 جلسه قبل

مرحله ای یا 

تکوینی، 

 تشخیصی
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 را شرح دهد. صاف مکانیسم انقباض در عضالت  .2

مکانیسم انقباض عضله صاف و اسکلتی را باهم مقایسه  .3

 کند. 

 کنترل عصبی انقباض عضله صاف را شرح دهد. .4

 صاف را شرح دهد.کنترل هورمونی انقباض عضله  .5

 حیطه عاطفی:

 .در هنگام تدریس با انگیزه به درس توجه داشته باشد.1
 شرکت و همراهی نماید. . در مباحث مطرح شده با اشتیاق2
 

 مقاالت مرتبط

7  

 عضله قلبی آشنایی با

هننندایت و نحنننوه 

 بالکتریکی قل

 :باشد قادر دانشجو

 حیطه شناختی:

 .ویژگی های عضله قلب را شرح دهد.1
 . مکانیسم انقباض عضله قلبی را شرح دهد. 2
 خون را بشناسد . ردشای اصلی سیستم قلب و گز. اج2
 . سیکل قلبی را توضیح دهد.3
 . مکانیک قلب، برون ده قلب را توضیح دهد.4
 .  اعصاب خارجی قلب را توضیح دهد.5
 قلب را شرح دهد. کردها بر کار ها و هورمون . اثر یون6
 .  بافت ویژه انتقال تحریک در قلب را توضیح دهد.7

 توضیح دهد.را ن ها و علت ایجاد آ. موج های نوار قلبی 8

 حیطه عاطفی:

 در هنگام تدریس با انگیزه به درس توجه داشته باشد..1
 شرکت و همراهی نماید. . در مباحث مطرح شده با اشتیاق2

-شناختی
 عاطفی

سخنرانی، 
مباحثه ای، 
 حل مسئله

وایت برد، 

ماژیک،کتاب، 

 عکس، اسالید

  آموزشی های

فیزیولوژی، 

 مقاالت مرتبط

120 

ر بحث شرکت د
گروهی، پاسخ 
به سواالت 
مطرح شده از 
 جلسه قبل

مرحله ای یا 

تکوینی، 

 تشخیصی

8  

آشنایی بنا گنردش   

، بیوفیزیک فشار خون 

 ، جریان و مقاومت

 :باشد قادر دانشجو

 حیطه شناختی:

 قوانین فیزیکی گردش خون را توضیح دهد. .1
  .عوامل موثر بر جریان خون را شرح دهد .2
 روق را توضیح دهد.فشار خون و مقاومت ع .3

 فشار خون شریانی ، تنظیم و اندازه گیری آن را توضیح دهد.  .4

-شناختی
 عاطفی

سخنرانی، 
مباحثه ای، 

 حل مسئله

وایت برد، 

ماژیک،کتاب، 

 عکس، اسالید

  آموزشی های

فیزیولوژی، 

120 

شرکت در بحث 
گروهی، پاسخ 
به سواالت 

مطرح شده از 
 جلسه قبل

مرحله ای یا 

تکوینی، 

 تشخیصی
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و وریدی و عوامل موثر بر آن را توضیح  یحجم پذیری شریان .5
 دهد

علت تبدیل شدن جریان المینار به آشفته را  و جریان المینار .6
 توضیح دهد.

 حیطه عاطفی:

 اشد.در هنگام تدریس با انگیزه به درس توجه داشته ب.1

 شرکت و همراهی نماید. . در مباحث مطرح شده با اشتیاق2

 

 مقاالت مرتبط

9  

اصننول آشنننایی بننا 

گردش خون در عروق 

کوچنننک ، تبنننادل 

مایعننات مننویرگی و 

 مایع بینابینی

 :باشد قادر دانشجو

 حیطه شناختی:

ساختار گردش خون در عروق کوچک و سیستم متویرگی را   .1
 بداند.

اصول حاکم بر تبادالت مواد بین خون و بافت ها و اصول خود  .2
 تنظیمی را شرح دهد.

فشارهای اسموتیک و هیدروستاتیک و قانون استتارلین  را   .3
 تعریف کند.

های اندازه گیری آن را توضتیح   ده قلبی و روشتنظیم برون .4
 دهد.

 چگونگی تنظیم جریان خون در بافت ها را توضیح دهد. .5

در کنترل فعالیت قلب و گردش خون را توضیح  CNSنقش   .6
 دهد.

ی عروقی را به طور ویژگی های خاص جریان خون در بستر ها .7
 کامل شرح دهد. 

 حیطه عاطفی:

 در هنگام تدریس با انگیزه به درس توجه داشته باشد..1
 شرکت و همراهی نماید. . در مباحث مطرح شده با اشتیاق2
 

-شناختی
 عاطفی

سخنرانی، 
مباحثه ای، 
 حل مسئله

وایت برد، 

ماژیک،کتاب، 

 عکس، اسالید

  آموزشی های

فیزیولوژی، 

رتبطمقاالت م  

120 

شرکت در بحث 
گروهی، پاسخ 
به سواالت 
مطرح شده از 

 جلسه قبل

مرحله ای یا 

تکوینی، 

 تشخیصی

10  
آشنایی بنا مکانینک   

تنفس ، حجنم هنا و   

 :باشد قادر دانشجو

 حیطه شناختی:

-شناختی
 عاطفی

خنرانی، س
مباحثه ای، 

وایت برد، 

ماژیک،کتاب، 
120 

شرکت در بحث 
گروهی، پاسخ 

مرحله ای یا 

تکوینی، 
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 مکانیک تنفس را شرح دهد. .1 ظرفیت های ریوی 
 قابلیت ارتجاع و پذیرش ریوی را توضیح دهد.  .2
 را تعریف کند. نقش سورفاکتانت .3
 کارتنفسی را تعریف کند. .4

 های ریوی و منحنی آنها را شرح دهد. حجم و ظرفیت .5

 فضای مرده و اندازه گیری آن را توضیح دهد.  .6

 حیطه عاطفی:

 در هنگام تدریس با انگیزه به درس توجه داشته باشد..1
 شرکت و همراهی نماید. . در مباحث مطرح شده با اشتیاق2

 

 عکس، اسالید حل مسئله

  آموزشی های

فیزیولوژی، 

 مقاالت مرتبط

به سواالت 
مطرح شده از 
 جلسه قبل

 تشخیصی

11  

اصننول آشنننایی بننا 

 فیزیکی تبادل گازها،

و جریان خون ریوی و 

 کنترل تنفس

 :باشد قادر نشجودا

 حیطه شناختی:
 

ولتوژی  یو کاربرد آن هتا در فیز قوانین گازها ، طریقه انتقال  .1
 تنفس را توضیح دهد.

 شرح دهد.را اصول تبادالت گاز ها در حبابچه ریوی    .2

 نحوه انتقال گازها در خون را شرح دهد.  .3

 تبادالت گازها در بافت را توضیح دهد.  .4

 ریتم تنفس را شرح دهد. و کنترل عصبی  ،مرکز تنفسی   .5

 کنترل شیمیایی تنفس را شرح دهد. .6

نقش گیرنده های شیمیایی مرکزی و محیطی را به طور کامل   .7
 دهد. شرح

 حیطه عاطفی:

 در هنگام تدریس با انگیزه به درس توجه داشته باشد..1
 شرکت و همراهی نماید. . در مباحث مطرح شده با اشتیاق2

 

-شناختی
 عاطفی

سخنرانی، 
احثه ای، مب

 حل مسئله

وایت برد، 

ماژیک،کتاب، 

 عکس، اسالید

  آموزشی های

فیزیولوژی، 

 مقاالت مرتبط

120 

شرکت در بحث 

گروهی، پاسخ 
به سواالت 
مطرح شده از 

 جلسه قبل

مرحله ای یا 

تکوینی، 

 تشخیصی

12  

اصول کلنی  آشنایی با 

 –عملکننرد گننوارش  

حرکت و انتقال مخلوط 

 :اشدب قادر دانشجو

 حیطه شناختی:

 .بشناسد را ساختار دستگاه گوارش.1

-شناختی
 عاطفی

سخنرانی، 
مباحثه ای، 
 حل مسئله

وایت برد، 

ماژیک،کتاب، 

 عکس، اسالید
120 

شرکت در بحث 
گروهی، پاسخ 
به سواالت 

مرحله ای یا 

تکوینی، 

 تشخیصی
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روده بزرگ را شترح   ، روده باریک ومکانیسم بلع، حرکات معده.2 سازی غذا 
 دهد.

 رفلکس اجابت مزاج را توضیح دهد. .3

 حیطه عاطفی:

 در هنگام تدریس با انگیزه به درس توجه داشته باشد..1
 ماید.شرکت و همراهی ن . در مباحث مطرح شده با اشتیاق2

 

  آموزشی های

فیزیولوژی، 

 مقاالت مرتبط

مطرح شده از 
 جلسه قبل

13  
اعمننال آشنننایی بننا  

   ترشحی دستگاه گوارش

 :باشد رقاد دانشجو

 حیطه شناختی:

 ترشح بزاق و گوارش شیمیایی در دهان را شرح دهد..1
 ترشح معده و تنظیم گوارش معدی را شرح دهد..2
 ترشح لوز المعده و عمل گوارشی آن را شرح دهد..3
 ای را شرح دهد.وارش رودهترشح و گ.4
 

 حیطه عاطفی:

 در هنگام تدریس با انگیزه به درس توجه داشته باشد..1
 شرکت و همراهی نماید. . در مباحث مطرح شده با اشتیاق2
 

-شناختی
 عاطفی

سخنرانی، 
مباحثه ای، 
 حل مسئله

وایت برد، 

ماژیک،کتاب، 

 عکس، اسالید

  آموزشی های

فیزیولوژی، 

 مقاالت مرتبط

120 

شرکت در بحث 
گروهی، پاسخ 
به سواالت 
مطرح شده از 
 جلسه قبل

مرحله ای یا 

تکوینی، 

 تشخیصی

14  

آشنایی بنا سناختار و   

 عملکرد کبد  و فرآینند  

جننذم مننواد هضننم و 

 غذایی در روده  

 
 :باشد قادر دانشجو

 حیطه شناختی:

 به طور دقیق توضیح دهد. را  اعمال کبد و کیسه صفرا.1

 جریان خون پرتال را توضیح دهد..2

، نقش روده بزرگ در جتذب   در روده باریک  جذب مواد غذایی.3
ها ، اهمیت فلور روده و فرآیند دفتع را توضتیح    آب و الکترولیت

 دهد.

 حیطه عاطفی:

 در هنگام تدریس با انگیزه به درس توجه داشته باشد..1
 شرکت و همراهی نماید. . در مباحث مطرح شده با اشتیاق2

-شناختی
 عاطفی

سخنرانی، 
مباحثه ای، 
 حل مسئله

وایت برد، 

ماژیک،کتاب، 

 عکس، اسالید

  آموزشی های

زیولوژی، فی

 120 مقاالت مرتبط

شرکت در بحث 
گروهی، پاسخ 
به سواالت 
مطرح شده از 
 جلسه قبل

مرحله ای یا 

تکوینی، 

 تشخیصی
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15  

آشنایی بنا سناختار   

کلیه و مجاری ادرار و 

 مکانیسم فیلتراسیون

 :باشد قادر دانشجو

 حیطه شناختی:

 ساختمان کلیه و جریان خون کلیوی را شرح دهد. .1
 ها و خونرسانی آن ها را شرح دهد.نساختمان نفرو .2

مفهوم تنظیم اتوماتیک و تنظتیم جریتان ختون کلیتوی را      .3
 توضیح دهد.

مفهوم فیلتراسیون گلومرولی و کلیترانس کلیتوی را شترح     .4
 دهد.

 حیطه عاطفی:

 در هنگام تدریس با انگیزه به درس توجه داشته باشد..1
 ماید.شرکت و همراهی ن . در مباحث مطرح شده با اشتیاق2

 

-شناختی
 عاطفی

سخنرانی، 
مباحثه ای، 
 حل مسئله

وایت برد، 

ماژیک،کتاب، 

 عکس، اسالید

  آموزشی های

فیزیولوژی، 

 مقاالت مرتبط

120 

شرکت در بحث 

گروهی، پاسخ 
به سواالت 
مطرح شده از 
 جلسه قبل

مرحله ای یا 

تکوینی، 

 تشخیصی

16  

آشنایی بنا مکانیسنم   

تولینند ادرار توسنن  

م تعنادل  کلیه و تنظی

 اسید و باز 

 :باشد قادر دانشجو

 حیطه شناختی:

فرآند انتقال در کلیه شامل بازجذب و ترشح توبولی ، نقتش   .1
 توبول انتهایی در تنظیم تعادل یونی در بدن را شرح دهد.

 درار و تنظتیم استموالریته را توضتیح   تغلیظ و رقیق سازی ا .2

 دهد. 
 یح دهد. تنظیم کلیوی پتاسیم ، کلسیم و فسفات را توض .3

4. pH .را تعریف کند 
یدوز و مکانیسم های جبرانتی آن هتا را   سانواع الکالوز و ا .5

 شرح دهد.
 .شرح دهدرا  PHنقش کلیه را در تنظیم  .6

 حیطه عاطفی:

 در هنگام تدریس با انگیزه به درس توجه داشته باشد..1
 شرکت و همراهی نماید. . در مباحث مطرح شده با اشتیاق2

 

-شناختی
 فیعاط

سخنرانی، 
مباحثه ای، 
 حل مسئله

وایت برد، 

ماژیک،کتاب، 

 عکس، اسالید

  آموزشی های

فیزیولوژی، 

 مقاالت مرتبط

120 

شرکت در بحث 
گروهی، پاسخ 
به سواالت 
مطرح شده از 
 جلسه قبل

مرحله ای یا 

تکوینی، 

 تشخیصی



 

 حیدریهتربت  علوم پزشکی دانشگاه پزشکی و توسعه آموزش اتمرکز مطالع          
 

17  

بننندی کلننی جمننع

مطالنننب و رفنننع 

 اشکاالت

 :باشد قادر دانشجو

 حیطه شناختی:

ه شده در طول ترم را توضتیح جتامعی   دانشجو  بتواند مطالب ارائ
 بدهد.

 هدف از ارایه این واحد درسی را درک کرده باشد.

 حیطه عاطفی:

 با انگیزه و اشتیاق در امتحان پایان ترم شرکت نماید.

 

-شناختی
 عاطفی

 120 - حل مسئله
حل سواالت 
 داده شده

 آزمون پایانی

 

 نحوه ارزشیابی:

 گردد. مانده در امتحان پایان ترم محاسبه می% باقی80% کل نمره با استفاده از کوئیز و 20بی به صورت کتبی که ارزشیا
 

 نحوه محاسبه نمره کل:

 % کل نمره80   آزمون پایان ترم
 % کل نمره20  کوئیز و تکالیف درسی

 منابع:
 فیزیولوژی پزشکی گایتون و هال -1

 فیزیولوژی پزشکی برن و لوی -2

 ولوژی گانونگفیزی -3


