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1  
 سلول با آشنایی

 

 باشد: قادر دانشجو

 حیطه شناختی:

 ساختمان سلول ، غشا هسته و سیتوپالسم را شرح دهد. .1
 را تشخیص دهد.تفاوت آن دو  و ی خارج و داخل سلولمحیط ها .2
 .بیان کندغشا سلول و مکانیسم های نقل و انتقال از طریق آن را  .3

 .دهدتوضیح فرآیند نقل و انتقال مواد از طریق غشا را  .4

 .استراحت غشا را توضیح دهد لم ایجاد پتانسیمکانیس .5

 .بیان کندمکانیسم ایجاد پتانسیل عمل  .6

 توضیح دهد.را ساختمان پایه سلول عصبی  .7

-شناختی
 عاطفی

سخنرانی، 
 مباحثه ای

کتاب، عکس، 

اسالیدهای 

آموزشی، فایل 

های صوتی و 

فیلم  -تصویری

 های آموزشی

60 - 
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  نیای یا تکوینی )در فرایند تدریس با هدف شناسایی قوت و ضعف دانشجویان( و آزمون پایادانشجویان( مرحلهتوانند به صورت آزمون ورودی )آگاهی از سطح آمادگی ها بر اساس اهداف میآزمون
 دانشجویان( برگزار گردد.
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اساس یونی پتانسیل عمل در سلول عصبی و اکسوون هوا را شورح  .8
 دهد.

اصول انتقال پیام های عصبی در سیناپس ها بین عصو  و عصو  ،  .9
 .بیان کنداکسون  را به طور کامل عص  و عضله و انتقال از طریق 

 حیطه عاطفی:

 .در مباحث مطرح شده با ارسال سواالت  مشارکت فعال داشته باشد. 1
 . در آزمون ها با اشتیاق مشارکت داشته باشد.2

2  

فیزیولوژِی آشنایی با 

عضالال ت و مکانیسالال  

 انقباض عض نی

 :باشد قادر دانشجو

 حیطه شناختی:

 اختالف ویژگیهای ساختاری در سه نوع اصلی عضله را شرح دهد. .1

 مکانیسم انقباض در عضالت قلبی را شرح دهد. .2
 .بیان کندنقش عضالت صاف ، تحریک و انقباض عضالت صاف را  .3
 .توضیح دهدقباضات ایزومتریک و ایزوتونیک، را ان .4

 حیطه عاطفی:

 .در مباحث مطرح شده با ارسال سواالت  مشارکت فعال داشته باشد. 1
 . در آزمون ها با اشتیاق مشارکت داشته باشد.2

-شناختی
 عاطفی

سخنرانی، 
مباحثه ای، 
 حل مسئله

کتاب، عکس، 

اسالیدهای 

آموزشی، فایل 

های صوتی و 

فیلم  -تصویری

 های آموزشی

60 

پاسخ به سواالت 
و پروژه های 
بارگزاری شده از 
 جلسه قبل

مرحله ای یا 
تکوینی، 
 تشخیصی

3  

 عضله قلبی آشنایی با

و آشنایی بالا نحالوه 

هالالدایت الکتریکالالی 

 قلب

 :باشد قادر دانشجو

 حیطه شناختی:

 ویژگی های عضله قل  را شرح دهد..1
 ن را بشناسد .خو ای اصلی سیستم قل  و گردشز. اج2
 . سیکل قلبی را توضیح دهد.3
 مکانیک قل ، برون ده قل  را توضیح دهد.. 4
 .  اعصاب خارجی قل  را توضیح دهد.5

 .بیان کندها بر کار قل  را  ها و هورمون . اثر یون6
 .  بافت ویژه انتقال تحریک در قل  را توضیح دهد.7
 توضیح دهد.. موج های نوار قلبی و علت ایجاد آن ها را 8

 حیطه عاطفی:

 .در مباحث مطرح شده با ارسال سواالت  مشارکت فعال داشته باشد. 1
 3. در آزمون ها با اشتیاق مشارکت داشته باشد.2

-شناختی
 عاطفی

سخنرانی، 
مباحثه ای، 

 حل مسئله

کتاب، عکس، 

اسالیدهای 

آموزشی، فایل 

های صوتی و 

فیلم  -تصویری

 های آموزشی

60 

الت پاسخ به سوا
و پروژه های 

بارگزاری شده از 
 جلسه قبل

مرحله ای یا 
تکوینی، 
 تشخیصی
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4  

آشنایی بالا گالردش 

خالالون شالالریانی و 

 مویرگی و وریدی

 :باشد قادر دانشجو

 حیطه شناختی:

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

 فشار خون شریانی ، تنظیم و اندازه گیری آن را توضیح دهد.  .4
اصول حاکم بر تبادالت مواد بین خوون و بافوت هوا و اصوول خوود  .5

 تنظیمی را شرح دهد.
فشارهای اسموتیک و هیدروستاتیک و قانون استارلینگ را تعریو   .6

 کند.

 های اندازه گیری آن را توضیح دهد. تنظیم برون ده قلبی و روش .7

 ی تنظیم جریان خون در بافت ها را توضیح دهد.چگونگ .8

 در کنترل فعالیت قل  و گردش خون را توضیح دهد. CNSنقش   .9
ویژگی های خاص جریان خون در بستر های عروقی را به طور کامول  .10

  شرح دهد.

 حیطه عاطفی:

 .در مباحث مطرح شده با ارسال سواالت  مشارکت فعال داشته باشد. 1
 اشتیاق مشارکت داشته باشد.. در آزمون ها با 2

-شناختی
 عاطفی

سخنرانی، 
مباحثه ای، 
 حل مسئله

کتاب، عکس، 

اسالیدهای 

آموزشی، فایل 

های صوتی و 

فیلم  -تصویری

 های آموزشی

60 

پاسخ به سواالت 
و پروژه های 
بارگزاری شده از 
 جلسه قبل

مرحله ای یا 
تکوینی، 
 تشخیصی

5  

آشنایی با مکانیال  

، حجال  هالا و  تنفس

و  ظرفیت های ریوی

نحوه تبادالت گازها و 

جریان خون ریوی و 

 کنترل تنفس

 :باشد قادر دانشجو

 حیطه شناختی:

 مکانیک تنفس را شرح دهد. .1
 قابلیت ارتجاع ریه و قابلیت پذیرش ریوی را توضیح دهد.  .2

 نقش سورفاکتانت را تعری  کند. .3
 .کند بیانکارتنفسی را  .4

 ها را شرح دهد.های ریوی و منحنی آن حجم و ظرفیت .5

 فضای مرده و اندازه گیری آن را توضیح دهد.  .6
ولوژی تونفس را یو کاربرد آن ها در فیزقوانین گازها ، طریقه انتقال  .7

 توضیح دهد.

-شناختی
 عاطفی

سخنرانی، 
مباحثه ای، 
 حل مسئله

کتاب، عکس، 

اسالیدهای 

آموزشی، فایل 

های صوتی و 

فیلم  -تصویری

 های آموزشی

60 

پاسخ به سواالت 

و پروژه های 
بارگزاری شده از 
 جلسه قبل

مرحله ای یا 
تکوینی، 
 تشخیصی
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 شرح دهد. را اصول تبادالت گاز ها در حبابچه ریوی   .8

 .بیان کندنحوه انتقال گازها در خون را   .9

 تبادالت گازها در بافت را توضیح دهد.  .10

 مرکز تنفسی و کنترل عصبی ریتم تنفس را شرح دهد.  .11

 کنترل شیمیایی تنفس را شرح دهد. .12

نقش گیرنده های شیمیایی مرکزی و محیطی را به طور کامل شورح   .13
 دهد.

 حیطه عاطفی:

 .در مباحث مطرح شده با ارسال سواالت  مشارکت فعال داشته باشد. 1
 د.. در آزمون ها با اشتیاق مشارکت داشته باش2

6  

و   سالاختار آشنایی با  

گوارش شیمیایی در 

 دستگاه گوارش

 :باشد قادر جودانش

 حیطه شناختی:

بلع، حرکوات معوده و روده . ساختار اساسی دستگاه گوارش ، مکانیسم 1

 باریک، روده بزرگ را شرح دهد.
 رفلکس اجابت مزاج را توضیح دهد.. 2
 ترشح بزاق و گوارش شیمیایی در دهان را شرح دهد..3
 ترشح معده و تنظیم گوارش معدی را شرح دهد..4
 معده و عمل گوارشی آن را شرح دهد.ترشح لوز ال.5
 ترشح و گوارش روده ای را شرح دهد..6

 اعمال کبد و کیسه صفرا به طور دقیق توضیح دهد..7

 جریان خون پرتال را توضیح دهد..8

جذب مواد غذایی ، نقش روده بزرگ در جوذب آب و الکترولیوت هوا ، .9
 اهمیت فلور روده و فرآیند دفع را توضیح دهد.

 اطفی:حیطه ع

 .در مباحث مطرح شده با ارسال سواالت  مشارکت فعال داشته باشد. 1
 . در آزمون ها با اشتیاق مشارکت داشته باشد.2

-شناختی
 عاطفی

سخنرانی، 
مباحثه ای، 
 حل مسئله

کتاب، عکس، 

اسالیدهای 

آموزشی، فایل 

های صوتی و 

فیلم  -تصویری

 های آموزشی

60 

پاسخ به سواالت 
و پروژه های 

گزاری شده از بار
 جلسه قبل

مرحله ای یا 
تکوینی، 
 تشخیصی

7  
آشنایی با آنالاتومی 

کلیالاله و مکانیسالال  

 :باشد قادر دانشجو

 حیطه شناختی:

 را شرح دهد. ساختمان کلیه و جریان خون کلیوی .1

-شناختی
 عاطفی

سخنرانی، 
مباحثه ای، 
 حل مسئله

کتاب، عکس، 

اسالیدهای 

آموزشی، فایل 
60 

پاسخ به سواالت 
و پروژه های 
بارگزاری شده از 

مرحله ای یا 
تکوینی، 
 تشخیصی
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مکانیس   ،فیلتراسیون 

و ادرار تشالکیل های 

 PHتنظی  

 را شرح دهد. ساختمان نفرون ها و خونرسانی آن ها .2
 را توضیح دهد. هوم تنظیم اتوماتیک و تنظیم جریان خون کلیویمف .3

 مفهوم فیلتراسیون گلومرولی و کلیرانس کلیوی را شرح دهد. .4

 

فرآند انتقال در کلیه شامل بازجذب و ترشح توبولی ، نقوش توبوول  .5
 انتهایی در تنظیم تعادل یونی در بدن را شرح دهد.

قوش آن در تنظویم ایجاد گرادیوان اسومزی در مودوالی کلیوه و ن .6
 اسمواللیته پالسما  و عملکرد مثانه را توضیح دهد.

 مکانیسم های ادرار کردن را توضیح دهد. .7

8.  pH .را تعری  کند 
 یدوز و مکانیسم های جبرانی آن ها را شرح دهد.سانواع الکالوز و ا  .9
 شرح دهد. PHنقش تنفس و کلیه را در تنظیم   .10

 حیطه عاطفی:

 .ا ارسال سواالت  مشارکت فعال داشته باشددر مباحث مطرح شده ب. 1
 . در آزمون ها با اشتیاق مشارکت داشته باشد.2

های صوتی و 

فیلم  -تصویری

 های آموزشی

 جلسه قبل

8  

آشنایی بالا کلیالات 

،  فیزیولالالوژی دالالدد

دالالالده هییالالالوفیز و 

، هییوتالالالالالاالموس

عملکرد ددد تیروئید 

، پاراتیروئیالالالالالد ، 

چگونگی تنظی  قنالد 

خون و دالده فالو  

 کلیوی

 :باشد قادر دانشجو

 حیطه شناختی:

 هورمون ها و مکانیسم عمل آنها را شرح دهد..1
 ها مترشحه آن را شرح دهد. مون. غده هیپوفیز و هور2
 .رابطه هیپوفیز با هیپوتاالموس را شرح دهد.3
 فیزیولوژی غدد تیروئید و پاراتیروئید را شرح دهد..4
 هورمونهای مترشحه غدد تیروئید و پاراتیروئید را توضیح دهد..5
 تنظیم کلسیم خون را شرح دهد..6

 عملکرد لوزالمعده را شرح دهد. . 7
 ن و تنظیم قند خون را توضیح دهد.نقش انسولی.8

 فیزیولوژی غده فوق کلیوی را شرح دهد..9

 حیطه عاطفی:

 .در مباحث مطرح شده با ارسال سواالت  مشارکت فعال داشته باشد. 1
 . در آزمون ها با اشتیاق مشارکت داشته باشد.2

-شناختی
 عاطفی

سخنرانی، 
 مباحثه ای

کتاب، عکس، 

اسالیدهای 

آموزشی، فایل 

ی صوتی و ها

فیلم  -تصویری

 های آموزشی

60 

پاسخ به سواالت 
و پروژه های 
بارگزاری شده از 

 جلسه قبل

 ای یمرحله ا
 ،ینیتکو
 یصیتشخ
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9  
آشنایی با فیزیولوژی 

 حواس 

 :باشد قادر دانشجو

 حیطه شناختی:

 اصول دریافت اطالعات توسط محیط اطراف را شرح دهد. .1
، فشار ، ارتعاش ، دما اساس فیزیولوژیک حس سوماتیک )لمس  .2

 ، پاتوفیزیولوژی درد( را شرح دهد.
 

هوا  هخصوصیات چشم و راه های بینایی ، خصوصیات گوش و را .3
 ی شنوایی را شرح دهد.

ساختار سیستم وستیبوالر و نقش آن در حس تعادل راتوضیح  .4
 دهد.

 اساس فیزیولوژی بویایی و چشایی را توضیح دهد. .5

 .گیرنده های حسی  را شرح دهد .6
 یادگیری وحافظه را توضیح دهد. .7
 رفلکس های شرطی سیستم مشبک را توضیح دهد. .8

 حیطه عاطفی:

 .در مباحث مطرح شده با ارسال سواالت  مشارکت فعال داشته باشد. 1
 . در آزمون ها با اشتیاق مشارکت داشته باشد.2

-شناختی
 عاطفی

سخنرانی، 

مباحثه ای، 
 حل مسئله

کتاب، عکس، 

اسالیدهای 

شی، فایل آموز

های صوتی و 

فیلم  -تصویری

 های آموزشی

60 

پاسخ به سواالت 

و پروژه های 
بارگزاری شده از 
 جلسه قبل

حله ای یا مر

تکوینی، 
 تشخیصی

10  
آشنایی با فیزیولوژی 

 سیست  حرکتی مغز 

 :باشد قادر دانشجو

 حیطه شناختی:

 سی .ماهیت سیستم حرکتی مغز ، نخاع و نقش آن در واکنش های رفلک1
 را شرح دهد.

 را توضیح دهد. نقش رفلکس های نخاعی  در کنترل وضعیت بدن. 2
اموه برن نزولی ، نقش نواحی مختل  کورتکس حرکتی مغوز در . را های3

 ریزی حرکت و اجرای فعالیت های حرکتی را توضیح دهد.
. ساختمان مخچه ، نقش آن و هماهنگی در حرکوت ، نقوش گوانگلیون 4

 زی و اجرای حرکت را توضیح دهد.بازال در طرح ری
 . اثرات ضایعات در سطوح مختل  سیستم حرکتی را توضیح دهد.5

 حیطه عاطفی:

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

-شناختی
 عاطفی

سخنرانی، 

مباحثه ای، 
 حل مسئله

 کتاب، عکس،

اسالیدهای 

آموزشی، فایل 

های صوتی و 

فیلم  -تصویری

 های آموزشی

60 

پاسخ به سواالت 
و پروژه های 

بارگزاری شده از 
 جلسه قبل

مرحله ای یا 

تکوینی، 
 تشخیصی
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 . در آزمون ها با اشتیاق مشارکت داشته باشد.2

11  
آشنایی بالا سیسالت  

 خود مختار عصبی

 :باشد قادر دانشجو

 حیطه شناختی:

ساختمان سیستم عصبی خود مختار و تفکیوک آن بوه بخوش  .1
 را شرح دهد. مپاتیک و پاراسمپاتیکس

چگونگی تنظیم فعالیت قل  و عروق ، احشا و غودد مترشوحه  .2
وده ، قلو  و غودد توسط سمپاتیک ، چگونگی تنظیم فعالیت ر

 سمپاتیک را توضیح دهد.سیستم مترشحه توسط 

نقش گیرنده های نیکوتینی و موسکارینی در سیستم اعصواب  .3
 خود مختار را شرح دهد.

نده های آلفا و بتا در سیسوتم عصوبی سومپاتیک را نقش گیر .4
 شرح دهد.

تنظیم فعالیت سیستم عصبی سمپاتیک توسط سیستم عصبی  .5
 مرکزی را شرح دهد.

 حیطه عاطفی:

 .در مباحث مطرح شده با ارسال سواالت  مشارکت فعال داشته باشد. 1
 . در آزمون ها با اشتیاق مشارکت داشته باشد.2

-شناختی
 عاطفی

ی، سخنران
مباحثه ای، 
 حل مسئله

کتاب، عکس، 

اسالیدهای 

آموزشی، فایل 

های صوتی و 

فیلم  -تصویری

 های آموزشی

60 

پاسخ به سواالت 

و پروژه های 
بارگزاری شده از 
 جلسه قبل

مرحله ای یا 
تکوینی، 
 تشخیصی

12  

آشنایی بالا سیسالت  

دفالالالاعی بالالالدن و    

ایمنالالالی یاتالالالی و 

 اکتسابی

 :باشد قادر دانشجو

 اختی:حیطه شن

 ایمنی ذاتی و اکتسابی را تعری  کند. .1
 .  یان کندانواع لنفوسیت و نقش آن در ایمنی را ب .2

 انواع آنتی بادی را بشناسد . .3

 مکانسیم عمل آنتی بادی ها را شرح دهد. .4

 حیطه عاطفی:

 .در مباحث مطرح شده با ارسال سواالت  مشارکت فعال داشته باشد. 1
 کت داشته باشد.. در آزمون ها با اشتیاق مشار2

-شناختی
 عاطفی

سخنرانی، 
مباحثه ای، 
 حل مسئله

کتاب، عکس، 

اسالیدهای 

آموزشی، فایل 

های صوتی و 

فیلم  -تصویری

 های آموزشی

60 

پاسخ به سواالت 
و پروژه های 
بارگزاری شده از 

 جلسه قبل

مرحله ای یا 
تکوینی، 
 تشخیصی

13  
آشنایی بالا سیسالت  

باروری و تولید مثل 

 دانشجو قادر باشد:

 حیطه شناختی :

 توضیح دهد.ا باروری در مرد و عملکرد آن را  ساختمان و اجز .1

-شناختی
 عاطفی

سخنرانی، 
مباحثه ای، 
 حل مسئله

کتاب، عکس، 

اسالیدهای 

آموزشی، فایل 
60 

پاسخ به سواالت 
و پروژه های 
بارگزاری شده از 

مرحله ای یا 
تکوینی، 

 شخیصیت
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یسالالالت  و سمالالال کر 

باروری و تولید مثل 

 مونث

فرآیند تشکیل اسپرم بالغ و فرآیند اسپرماتژنز و اسپرمیوژنز را  .2
 شرح دهد.

ه ها توسوط هورموون هوای بخوش قودامی تنظیم فعالیت بیض .3
  شرح دهد. یپوفیز و تسستوسترون راه

 ساختمان و اجزا باروری در زن و عملکرد آن را توضیح دهد. .4

 فرآیند سیکل ماهانه و تنظیم هورمونی آن را شرح دهد. .5

نقش غده هیپوفیز و هورمون های تخمدان در تنظیم سیسوتم  .6
 باروری در زن ، بلوغ و یائسگی را شرح دهد.

 حیطه عاطفی:

 .مشارکت فعال داشته باشد در مباحث مطرح شده با ارسال سواالت . 1
 . در آزمون ها با اشتیاق مشارکت داشته باشد.2

های صوتی و 

فیلم  -تصویری

 های آموزشی

 جلسه قبل

14  

بنالالدی کلالالی جمالال 

مطالالالالب و رفالالال  

 اشکاالت

 باشد: قادر دانشجو

 حیطه شناختی:

 دانشجو پاسخ  تمام تکالی  را در موعد مقرر ارسال کند. .1
 هدف از ارایه این واحد درسی را درک کرده باشد. .2

 حیطه عاطفی:

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

-شناختی
 عاطفی

 60 ---- هحل مسئل
حل سواالت داده  

 شده
 آزمون پایانی

 نحوه ارزشیابی:

 گردد. مانده در امتحان پایان ترم محاسبه میباقی %80و  و تکالیف کالسی آزمونکل نمره با استفاده از  %20ارزشیابی به صورت کتبی که 
 نحوه محاسبه نمره کل:

 کل نمره %80     آزمون پایان ترم
 کل نمره %20    یو تکالیف درس آزمون

 مناب :
 و فیزیولوژی گانونگ فیزیولوژی پزشکی گایتون و هال.1
 . "اورژانس های طبی پیش بیمارستانی پایه ".میستویچ جوزف ، هفن برنت، کارن کیت2
 . "اوژانس های طبی پیش بیمارستانی میانی ". بلد سو برایان ، پورتر رابرت ، چری ریچارد3
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 . "اورژانس های طبی پیش بیمارستانی "لک ، استیون رام. روندا بک ، اندرو پا4

 


