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1 
 

 
انواا   مقدمه ای بر  

 بافتهای بدن

 دانشجا بتااند

 حیطه شناختی: 

  انواع بافتهای مختلف بدن را بشناسد 

 را با دیگری مقایسه نماید. بافتویژگی های هر  بتواند 
 عاطفیحیطه 

 داشته باشد. توجه به نکات مطرح شده حین تدریس 

 داشته باشد. مشارکت فعال در مباحث کالسی 

 -شناختی
 عاطفی

 -سخنرانی
 مباحثه ای

 اسالید
 وایت برد

 تصاویر و مقاالت 
 مرتبط با بحث

120 
 شرکت فعال در 
 مباحثات کالسی

ای یا مرحله
 تکوینی،

 

2  
آشوونا ی بووا ع وو ه 

 ق بی

 دانشجا بتااند

  حیطه شناختی: 

 را شرح دهد. ویژگیهای عضله قلبی 

 را شرح دهد. مکانیک و برونده قلبی 

 عاطفیحیطه 

 داشته باشد. توجه به نکات مطرح شده حین تدریس 

 داشته باشد. مشارکت فعال در مباحث کالسی 

 -شناختی
 عاطفی

 -سخنرانی
 ایمباحثه 

 اسالید
 وایت برد

 تصاویر و مقاالت 
 مرتبط با بحث

120 
 شرکت فعال در 
 مباحثات کالسی

ای یا مرحله
 تکوینی،

 

                                                 

 گردش علمی، آزمایشی  –پرسش و پاسخ  –حل مسئله  –گروهی کوچک، نمایشی  –ای ، مباحثهتواند شامل: سخنرانییادگیری می –روش یاددهی   


یا تراکمی )پایان یک دوره یا مقطع آموزشی با هدف قضاوت در مورد تسلط  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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3  
 هدا ت الکتر کی در

 ق ب  

 دانشجا بتااند

  حیطه شناختی: 

 را شرح دهد. بافت بخصوص انتقال تحریک در قلب 

 را شرح دهد. اعصاب اتونوم قلبی و اثرات آنها 

 را شرح دهد. هورمونها بر کار قلب اثر یونها و 

 عاطفیحیطه 

 داشته باشد. توجه به نکات مطرح شده حین تدریس 

 داشته باشد. مشارکت فعال در مباحث کالسی 

 -شناختی
 عاطفی

 -سخنرانی
 مباحثه ای

 اسالید
 وایت برد

 تصاویر و مقاالت 
 مرتبط با بحث

120 
 شرکت فعال در 
 مباحثات کالسی

ای یا مرحله
 ،تکوینی
 

4  
آشوووونا ی بووووا  

و  الکتروکارد اگرام
 فیز ک گردش خان

 دانشجا بتااند

  حیطه شناختی: 

 را شرح دهد. فعالیت الکتریکی قلب و اشتقاقهای آن 

 را بشناسد. محور اشتقاق و مثلث آینتهون 

 محور قلب و مراکز نابجای تولید ایمپالس 

 .قوانین فیزیکی گردش خون را بشناشد 

 عاطفیحیطه 

  داشته باشد. نکات مطرح شده حین تدریستوجه به 

 داشته باشد. مشارکت فعال در مباحث کالسی 

 -شناختی
 عاطفی

 -سخنرانی
 مباحثه ای

 اسالید
 وایت برد

 تصاویر و مقاالت 
 مرتبط با بحث

120 
 شرکت فعال در 
 مباحثات کالسی

ای یا مرحله
 تکوینی،

 

5  
اصووا  آشوونا ی بووا 

 مکانیک تنفس

 دانشجا بتااند

  شناختی:  حیطه

 را بشناسد. مکانیک تنفس 

 را شرح دهد. کمپلیانس ریوی و خاصیت ارتجاعی 

 را شرح دهد. نقش سورفاکتانت و کار سیستم تنفسی 
 عاطفیحیطه 

 داشته باشد. توجه به نکات مطرح شده حین تدریس 

 داشته باشد. مشارکت فعال در مباحث کالسی 

 -شناختی
 عاطفی

 -سخنرانی
 مباحثه ای

 اسالید
 ایت بردو

 تصاویر و مقاالت 
 مرتبط با بحث

120 
 شرکت فعال در 
 مباحثات کالسی

ای یا مرحله
 تکوینی،

 

6  
حجوووو  هووووا و  

 ظرفیتهای ر ای

 دانشجا بتااند

  حیطه شناختی: 

  را بشناسد. و منحنی آنهاحجم ها و ظرفیتهای ریوی 

 را بشناسد. قوانین گازها و انتقال آنها در بدن 

 عاطفیحیطه 

 داشته باشد. ه نکات مطرح شده حین تدریستوجه ب 

 -شناختی
 عاطفی

 -سخنرانی
 مباحثه ای

 اسالید
 وایت برد

 تصاویر و مقاالت 
 مرتبط با بحث

120 
 شرکت فعال در 
 مباحثات کالسی

ای یا مرحله
 تکوینی،
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 داشته باشد. مشارکت فعال در مباحث کالسی 

7  

 
آشوونا ی بووا ن ووا  

 تباد  گازها

 

 دانشجا بتااند

  حیطه شناختی: 

 ..تبادالت بین آلوول و خون را بشناسد 

 .نحوه انتقال گازها در خون را شرح دهد 

 .تبادالت گازها در بافتها را شرح دهد 
 عاطفیحیطه 

 داشته باشد. توجه به نکات مطرح شده حین تدریس 

 داشته باشد. مشارکت فعال در مباحث کالسی 

 -شناختی
 عاطفی

 -سخنرانی
 مباحثه ای

 داسالی
 وایت برد

 تصاویر و مقاالت 
 مرتبط با بحث

120 
 شرکت فعال در 
 مباحثات کالسی

ای یا مرحله
 تکوینی،

 

8  

 
آشووونا ی بوووا      

 دستگا  گاارش

 دانشجا بتااند

  حیطه شناختی: 

 .ترشح بزاق و گوارش شیمیایی را شرح دهد 

 .ترشح معدی و تنظیم گوارش معدی را شرح دهد 

 آن، اعمال متابولیک کبد وفرایند جذبب را   لوزالمعده و عمل گوارشی
 شرح دهد.

 عاطفیحیطه 

 داشته باشد. توجه به نکات مطرح شده حین تدریس 

 .مشارکت فعال در مباحث کالسی داشته باشد 

 -شناختی
 عاطفی

 -سخنرانی
 مباحثه ای

 اسالید
 وایت برد

 تصاویر و مقاالت 
 مرتبط با بحث

120 
 شرکت فعال در 
 مباحثات کالسی

ای یا لهمرح
 تکوینی،

 

9  

 

 
ک یه، فی تراسیان و 
مکانیسمهای تالیود  

 ادرار
 
 

 دانشجا بتااند

  حیطه شناختی: 

    آنذذاتومی فیزیولوکیذذک گذذردش خذذون کلیذذه، نفذذرون و فیلتراسذذیون
 گلومرولی را شرح دهد

 .اعمال اصلی فیزیولوکیک کلیه را در بدن بشناسد. 

  .مکانیسمهای توبولی کلیرانس پالسما را شرح دهد 

 عاطفیحیطه 

 داشته باشد. توجه به نکات مطرح شده حین تدریس 

 .مشارکت فعال در مباحث کالسی داشته باشد 

 -شناختی
 عاطفی

 -سخنرانی
 مباحثه ای

 اسالید
 وایت برد

 تصاویر و مقاالت 
 مرتبط با بحث

120 
 شرکت فعال در 
 مباحثات کالسی

ای یا مرحله
 تکوینی،

 

10  

اداموووه  ی ک یوووه، 
فی تراسووووویان و 
مکانیسمهای تالیود  

 دانشجا بتااند

  حیطه شناختی: 

 .مکانیسمهای ترقیق و تغلیظ ادرار را شرح دهد 

 -شناختی
 عاطفی

 -سخنرانی
 مباحثه ای

 اسالید
 وایت برد

 تصاویر و مقاالت 
120 

 شرکت فعال در 
 مباحثات کالسی

ای یا مرحله
 تکوینی،
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 ادرار
 

 .کنترل حجم مایعات توسط کلیه ها را شرح دهد 

 عاطفیحیطه 

 داشته باشد. توجه به نکات مطرح شده حین تدریس 

 مباحث کالسی داشته باشد. مشارکت فعال در 

 مرتبط با بحث

 فیز الاژی غدد  11

 دانشجا بتااند

  حیطه شناختی: 

   هذا در  طبقه بندی هورمونهای مختلف و مکانیسم عمل هذر یذک از آن
 قسمتهای مختلف بدن را شرح دهد.

   عملکرد هورمونهای غده هیپوفیز، آدرنال، تیروئید و پانکراس را شذرح
 دهد.

 عاطفیحیطه 

 .مشارکت فعال در مباحث کالسی داشته باشد 

 -شناختی
 عاطفی

 -سخنرانی
 مباحثه ای

 اسالید
 وایت برد

 تصاویر و مقاالت 
 مرتبط با بحث

120 
 شرکت فعال در 

 ات کالسیمباحث

ای یا مرحله
 تکوینی،

 

12  

 
فیز الاژی سیست  

 عصبی

 دانشجا بتااند

  حیطه شناختی: 

 .آناتومی و فیزیولوکی نخاع و لوب های مختلف قشر مخ را بشناسد 

 .فیزیولوکی مخچه وسیستم اتونوم را شرح دهد 

 عاطفیحیطه 

 داشته باشد. توجه به نکات مطرح شده حین تدریس 

  مباحث کالسی داشته باشد.مشارکت فعال در 

 -شناختی
 عاطفی

 -سخنرانی
 مباحثه ای

 اسالید
 وایت برد

 تصاویر و مقاالت 
 مرتبط با بحث

120 
 شرکت فعال در 
 مباحثات کالسی

ای یا مرحله
 تکوینی،

 

13  
آنوووووووووواتامی 

 فیز الاژ ک ق ب

 دانشجا بتااند

  حیطه شناختی: 

 .آناتومی کاربردی قلب و گردش خون را شرح دهد 

  قلب و گردش خون را از روی موالک توضیح دهد.کاربردی آناتومی 

 عاطفیحیطه 

 داشته باشد. توجه به نکات مطرح شده حین تدریس 

 .مشارکت فعال در مباحث کالسی داشته باشد 

 -شناختی
 عاطفی

 -سخنرانی
 مباحثه ای

 موالک، اسالید
 وایت برد

 تصاویر و مقاالت 
 مرتبط با بحث

120 
 شرکت فعال در 
 مباحثات کالسی

ای یا مرحله
 تکوینی،

 

14  

آنوووووووووواتامی 
فیز الاژ ووووووک 
سیسووت  ک یوووه و  

 دستگا  ادراری

 دانشجا بتااند

  حیطه شناختی: 

 .آناتومی کاربردی کلیه را از بداند 

  کلیه را از روی موالک توضیح دهد. کاربردیآناتومی 

 عاطفیحیطه 

 -شناختی
 عاطفی

 -سخنرانی
 مباحثه ای

 موالک، اسالید
 وایت برد

 تصاویر و مقاالت 
 مرتبط با بحث

120 
 شرکت فعال در 
 مباحثات کالسی

ای یا مرحله
 تکوینی،
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 داشته باشد. توجه به نکات مطرح شده حین تدریس 

 کت فعال در مباحث کالسی داشته باشد.مشار 

15  

آنوووووووووواتامی 
فیز الاژ ووووووک 

 سیست  عصبی

 دانشجا بتااند

  حیطه شناختی: 

 ز را بداند.آناتومی کاربردی مغ 

 .آناتومی کاربردی نخاع را شرح دهد 

 .آناتومی کاربردی مغز و نخاع را از روی موالک توضیح دهد 

 عاطفیحیطه 

 داشته باشد. توجه به نکات مطرح شده حین تدریس 

 .مشارکت فعال در مباحث کالسی داشته باشد 

 -شناختی
 عاطفی

 -سخنرانی
 مباحثه ای

 موالک، اسالید
 وایت برد

 و مقاالت تصاویر 
 مرتبط با بحث

120 
 شرکت فعال در 
 مباحثات کالسی

ای یا مرحله
 تکوینی،

 

16  

آنوووووووووواتامی 
فیز الاژ ووووووک 

و  سیسووت  تنفسووی
 غدد درون ر ز

 دانشجا بتااند

  حیطه شناختی: 

 را از روی موالک  و نیز غدد درون ریز آناتومی کاربردی سیستم تنفسی
 توضیح دهد.

 عاطفیحیطه 

 داشته باشد. رح شده حین تدریستوجه به نکات مط 

 .مشارکت فعال در مباحث کالسی داشته باشد 

 -شناختی
 عاطفی

 -سخنرانی
 مباحثه ای

 موالک، اسالید
 وایت برد

 تصاویر و مقاالت 
 مرتبط با بحث

120 
 شرکت فعال در 
 مباحثات کالسی

ای یا مرحله
 تکوینی،

 

 امتحان پایان ترم  17

 ،انتظار می رود دانشجو بتواند
 هدف از ارائه این واحد درسی را به خوبی درک کرده باشد. -
 با انگیزه و اشتیاق در امتحان پایان ترم شرکت کند. -

، شناختی
 عاطفی

 آزمون پایانی - - - -

 نحوه ارزشیابی:

 گردد. سبه میمانده در امتحان پایان ترم محا% باقی80% کل نمره با استفاده از کوئیز و 20ارزشیابی به صورت کتبی که 
 نحوه محاسبه نمره کل:

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