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 ورهفرم طرح د                      

                                                                                                                                                                                                       

 فیزیولوژی  : نام درس
 1 واحد: تعداد

 اتاق عملرشته تحصیلی:
 

  مقطع تحصیلی دانشجویان:
 کارشناسی

ساختمان محل برگزاری: 
معاونت  یکالس ها

 یآموزش
 

  مدرس:
 معصومه  دکتر

 غالمی 

 1400-1399نیمسال اول تحصیلی 

 
 مختلف بدن یارگانها و دستگاهها یولوژیزیبا ف یی: آشنا :هدف کلی درس

 
 

شماره 

 جلسه
 اهداف میانی  )رئوس مطالب( لسهتاریخ ج

اهداف ویژه )بر اساس سه حیطه اهداف آموزشی: 

 شناختی، عاطفی، روان حرکتی(

طبقه هر 

 حیطه

 روش یاددهی

 یادگیری

مواد و وسایل 

 آموزشی
 ارزشیابینحوه تکالیف دانشجو زمان جلسه

1  

آشنایی با سللو  عبلبی و 

فیزیولوژی نخلا  و ملخ و 

 مخچه و قشر مخ

 :باشد قادر شجودان

 حیطه شناختی:

 سلول عصبی را توضیح دهد..1
 فیزیولوژی نخاع، مخ و مخچه را شرح دهد..2
 زیولوژی تعادل را شرح دهد.یف .3
فیزیولوژی تاالموس و هیپوتاالموس را توضیح .4 

 دهد. 

 فیزیولوژی قشر مخ را شرح دهد..5
 یادگیری وحافظه را توضیح دهد.. 6
سیستم مشبک را توضیح رفلکس های شرطی . 7

-شناختی
  عاطفی

سخنرانی، 
 مباحثه ای

کتاب، عکس، 

اسالیدهای 

آموزشی، فایل 

های صوتی و 

م فیل -تصویری

 های آموزشی
60 - 

های آزمون 
 آغازین

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

  دوره یا مقطع آموزشی با هدف قضاوت در مورد تسلط یا تراکمی )پایان یک  نیای یا تکوینی )در فرایند تدریس با هدف شناسایی قوت و ضعف دانشجویان( و آزمون پایاتوانند به صورت آزمون ورودی )آگاهی از سطح آمادگی دانشجویان( مرحلهها بر اساس اهداف میآزمون
 دانشجویان( برگزار گردد.
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 دهد.

 

 حیطه عاطفی:

در مباحث مطرح شده با ارسال سواالت  مشارکت .1
 فعال داشته باشد.

 . در آزمون ها با اشتیاق مشارکت داشته باشد.2

2  
آشنایی با سیستم لیمبیل  و 

 اعباب خود مختار

 :باشد قادر دانشجو

 حیطه شناختی:

 سیستم لیمبیک را شرح دهد..1
 سیستم اعصاب خودکار را شرح دهد..2
 امواج مغزی را تعریف کند..3

 حیطه عاطفی:

.در مباحث مطرح شده با ارسال سواالت  مشارکت 1
 فعال داشته باشد.

 ون ها با اشتیاق مشارکت داشته باشد. در آزم2

-شناختی
 عاطفی

سخنرانی، 
مباحثه ای، حل 
 مسئله

کتاب، عکس، 

اسالیدهای 

آموزشی، فایل 

های صوتی و 

م فیل -تصویری

 های آموزشی

60 

پاسخ به سواالت 
و پروژه های 
بارگزاری شده از 
 جلسه قبل

مرحله ای یا 

تکوینی، 

 تشخیبی

3  
آشنایی با حس های بینایی 

 شنوایی و

 :باشد قادر دانشجو

 حیطه شناختی:

 مکانیسم بینایی را شرح دهد..1
 مکانیسم شنوایی را شرح دهد..2

 حیطه عاطفی:

.در مباحث مطرح شده با ارسال سواالت  مشارکت 1
 فعال داشته باشد.

 . در آزمون ها با اشتیاق مشارکت داشته باشد2

 

 سخنراني،

فيلم،  نمايش
اساليد، 

پرسش و 
 پاسخ

تاب، عکس، ک

اسالیدهای 

آموزشی، فایل 

های صوتی و 

م فیل -تصویری

 های آموزشی

60 

پاسخ به سواالت 
و پروژه های 
بارگزاری شده از 
 جلسه قبل

مرحله ای یا 

تکوینی، 

 تشخیبی

4  
آشنایی با حس های بویایی 

 و چشایی

 :باشد قادر دانشجو

 حیطه شناختی:

 مکانیسم چشایی  را شرح دهد..1
 بویایی شرح دهد. مکانیسم. 2

 حیطه عاطفی:

.در مباحث مطرح شده با ارسال سواالت  مشارکت 1

 

 سخنراني،

فيلم،  نمايش
اساليد، 

پرسش و 

کتاب، عکس، 

اسالیدهای 

آموزشی، فایل 

های صوتی و 

م فیل -تصویری

60 

واالت پاسخ به س
و پروژه های 
بارگزاری شده از 
 جلسه قبل

مرحله ای یا 

تکوینی، 

 تشخیبی
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 فعال داشته باشد.
 . در آزمون ها با اشتیاق مشارکت داشته باشد2

 های آموزشی پاسخ

 آشنایی با فیزیولوژی غدد   5

 :باشد قادر دانشجو

  حیطه شناختی:

را  عملل آنالا سمیو مکان ها را بشناسدهورمون .1
 توضیح دهد

 .ی را توضیح دهدکل میسمتابول.2

 حیطه عاطفی:

با ارسال سواالت  مشارکت  .در مباحث مطرح شده1
 فعال داشته باشد.

 . در آزمون ها با اشتیاق مشارکت داشته باشد2

 

 سخنراني،

فيلم،  نمايش
اساليد، 

پرسش و 
 پاسخ

کتاب، عکس، 

اسالیدهای 

آموزشی، فایل 

های صوتی و 

م فیل -تصویری

 های آموزشی

60 

پاسخ به سواالت 
و پروژه های 
بارگزاری شده از 

 جلسه قبل

ای یا  مرحله

تکوینی، 

 تشخیبی

6  
آشنایی با غدد تیروئی و پارا 

 تیروئید

 :باشد قادر دانشجو

 حیطه شناختی:

 ملکرد غده تیروپید را شرح دهد..ع1
 عملکرد غده پاراتیروئید را شرح دهد..2

 حیطه عاطفی:

.در مباحث مطرح شده با ارسال سواالت  مشارکت 1
 فعال داشته باشد.

 .تیاق مشارکت داشته باشد. در آزمون ها با اش2

 

 سخنراني،

فيلم،  نمايش
اساليد، 

پرسش و 
 پاسخ

کتاب، عکس، 

اسالیدهای 

آموزشی، فایل 

های صوتی و 

م فیل -تصویری

 های آموزشی

60 

پاسخ به سواالت 
و پروژه های 
بارگزاری شده از 
 جلسه قبل

مرحله ای یا 

تکوینی، 

 تشخیبی

7  
هیپلوفیز، غلدد  آشنایی بلا

  هیپوتاالموس

 :باشد قادر دانشجو

 حیطه شناختی:

 عملکرد غده هیپوفیر را شرح دهد..1

 .عملکرد غده هیپوتاالموس را شرح دهد.2

 حیطه عاطفی:

.در مباحث مطرح شده با ارسال سواالت  مشارکت 1
 فعال داشته باشد.

 . در آزمون ها با اشتیاق مشارکت داشته باشد2

 

 سخنراني،

فيلم،  نمايش
اساليد، 

پرسش و 
 اسخپ

کتاب، عکس، 

اسالیدهای 

آموزشی، فایل 

های صوتی و 

م فیل -تصویری

 های آموزشی

60 

پاسخ به سواالت 
و پروژه های 

بارگزاری شده از 
 جلسه قبل

مرحله ای یا 

تکوینی، 

 تشخیبی

غلدد  یوللوژیزیف آشنایی با  8
 :باشد قادر دانشجو

 حیطه شناختی:

-شناختی
 عاطفی

سخنرانی، 
پرسش و 

کتاب، عکس، 
60 

پاسخ به سواالت 
و پروژه های 

مرحله ای یا 

تکوینی، 
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 عده را شرح دهد.لوز الم.عملکرد غده 1 لوزالمعده و فوق کلیوی
 عملکرد غدد فوق کلیوی  را شرح دهد..2

 حیطه عاطفی:

.در مباحث مطرح شده با ارسال سواالت  مشارکت 1
 فعال داشته باشد.

 . در آزمون ها با اشتیاق مشارکت داشته باشد2

پاسخ، مباحثه 
 ای، حل مسئله

اسالیدهای 

 آموزشی، فایل

های صوتی و 

م فیل -تصویری

 های آموزشی

بارگزاری شده از 
 جلسه قبل

 تشخیبی

9  
بندی کللی مطاللب و جمع

 رفع اشکاالت

 :باشد قادر دانشجو

 حیطه شناختی:

تمام تکالیف را در موعلد  پاسخ دانشجو  .1
 مقرر ارسال کند.

احلد درسلی را در  هدف از ارایه این و .2
 کرده باشد.

 حیطه عاطفی:

با انگیزه و اشتیاق در امتحان پایان تلرم  .1
 شرکت نماید.

 

-شناختی
 عاطفی

 حل مسئله

---- 

60 
حل سواالت 
 داده شده

 آزمون پایانی

 

 نحوه ارزشیابی:

 گردد. یان ترم محاسبه میمانده در امتحان پاباقی %80کل نمره با استفاده از کوئیز و  %20ارزشیابی به صورت کتبی که 
 

 نحوه محاسبه نمره کل:

 کل نمره %80   آزمون پایان ترم
 کل نمره %20  کوئیز و تکالیف درسی

 منابع:
 فیزیولوژی پزشکی گایتون و هال -1

 فیزیولوژی پزشکی برن و لوی -2

 فیزیولوژی گانونگ -3
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