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شماره 

 جلسه

تاریخ 

 جلسه

اهداف میانی  

 )رئوس مطالب(

اف ویژه )بر اساس سه حیطه اهداف آموزشی: شناختی، عاطفی، روان اهد

 حرکتی(

طبقه هر 

 حیطه

 روش یاددهی

 یادگیری

مواد و وسایل 

 آموزشی
 ارزشیابینحوه تکالیف دانشجو زمان جلسه

 آشنایی با سلول   1

 :باشد قادر دانشجو

 حیطه شناختی:

شدح   ساختمان سلول ، غشا هسته و سیتوپالسم را بشناسدد و .1
 دهد.

محیط های خارج و داخل سلول را تشخیص دهد و تفاوت آن دو  .2
 .بیان کندرا 

غشا سلول و مکانیسم های نقل و انتقدال ا  رحقدآ آن را شدح   .3
 دهد.

 فحآقند نقل و انتقال مواد ا  رحقآ غشا را توضیح دهد. .4

 مکانیسم اقجاد پتانسیل استحاحت غشا را توضیح دهد. .5

 عمل بیان کند.مکانیسم اقجاد پتانسیل  .6

 ساختمان پاقه سلول عصبی را بداند و توضیح دهد. .7
اساس قونی پتانسیل عمل در سلول عصبی و اکسون ها را شدح   .8

-شناختی
 عاطفی

سخنحانی، 
مباحثه ای، 
 حل مسئله

کتاب، عکس، 

های اسالقد

آمو شی، فاقل 

های صوتی و 

م فیل -تصوقحی

  های آمو شی

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 پایاتوانند به صورت آزمون ورودی )آگاهی از سطح آمادگی دانشجویان( مرحلهها بر اساس اهداف میمونآز
 دد.دانشجویان( برگزار گر
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 دهد.
اصول انتقال پیام های عصبی در سیناپس ها بین عصد  و عصد  ، .9

عص  و عضله و انتقال ا  رحقآ اکسون  را بداند و به رور کامل شدح  
 دهد.

 حیطه عاطفی:

 مشارکت فعال داشته باشد. با ارسال سواالت  ر مباحث مطح  شدهد.1
 در آ مون ها با اشتیاق مشارکت داشته باشد. .2

2  

آشنایی با اصوول 

یجوواد پتانسوویل ا

اسووووتراحت و 

 پتانسیل عمل 

 :دانشجو قادر باشد

 :یشناخت طهیح

 .دهد حیاستحاحت غشا را توض لیپتانس جادقا سمیمکان.1
 .کند انیعمل ب لیپتانس جادقا سمیمکان.2
 .دهد حیرا بداند و توض یسلول عصب هقساختمان پا.3
 و اکسون ها را شح  یعمل در سلول عصب لیپتانس یونقاساس .4

 .دهد
عص  و عص  ،  نیها ب ناپسیدر س یعصب یها امیاصول انتقال پ.5

 رابداندعص  و عضله 
به رور کامل شح   رااکسون   آقا  رح پیام عصبی انتقال. اصول 6

 دهد.

 حیطه عاطفی:

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

 ه باشد.. در آ مون ها با اشتیاق مشارکت داشت2
 

-شناختی
 عاطفی

سخنحانی، 
مباحثه ای، 
 حل مسئله

کتاب، عکس، 

های اسالقد

آمو شی، فاقل 

های صوتی و 

م فیل -تصوقحی

 های آمو شی

60 

پاسخ به سواالت 
و پحوژه های 

بارگزاری شده ا  
 جلسه قبل

مرحله ای یا 
تکوینی، 
 تشخیصی

3  

آشووونایی بوووا 

فیزیولوووووو  ی 

عضالت و مکانیسم 

 انقباض عضالنی

 :باشد قادر دانشجو

 حیطه شناختی:

اختالف وقژگیهای ساختاری در سه نوع اصدلی عضدله را شدح   .1
 دهد.

 مکانیسم انقباض در عضالت قلبی را شح  دهد. .2
 مکانیسم انقباض عضال قلبی را توضیح دهد. .3

-شناختی
 عاطفی

سخنحانی، 
مباحثه ای، 
 حل مسئله

کتاب، عکس، 

های اسالقد

آمو شی، فاقل 

های صوتی و 

م فیل -تصوقحی

 های آمو شی

60 

الت پاسخ به سوا
و پحوژه های 

بارگزاری شده ا  
 جلسه قبل

مرحله ای یا 
تکوینی، 
 تشخیصی
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 بیان کند.نقش عضالت صاف ، تححقک و انقباض عضالت صاف را  .4
 تعحقف کند. انقباضات اقزومتحقک و اقزوتونیک، را .5

 حیطه عاطفی:

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

 .. در آ مون ها با اشتیاق مشارکت داشته باشد.2

4  

 آشووونایی بوووا

 ساختمان قلوب و 

هوودایت نحوووه 

 الکتریکی قلب

 :باشد قادر دانشجو

 حیطه شناختی:

 ساختمان قل  را توضیح دهد. .1
 اعصاب خارجی قل  را توضیح دهد. .2
 اثح قونها و هورمونها بح کار قل  را شح  دهد. .3
 وقژه انتقال تححقک در قل  را توضیح دهد. بافت .4

 حیطه عاطفی:

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

 . در آ مون ها با اشتیاق مشارکت داشته باشد.2

-شناختی
 عاطفی

سخنحانی، 
مباحثه ای، 
 حل مسئله

کتاب، عکس، 

های اسالقد

آمو شی، فاقل 

های صوتی و 

م فیل -تصوقحی

 های آمو شی

60 

پاسخ به سواالت 
و پحوژه های 

بارگزاری شده ا  
 جلسه قبل

مرحله ای یا 

تکوینی، 

 تشخیصی

5  

آشووونایی بوووا 

الکتروکاردیوگرام 

 واختالالت قلبی

 :باشد قادر دانشجو

 حیطه شناختی:

وکدداردقوگحافی قلدد  و فعالیددت الکتحقکددی قلدد  شددامل الکتح .1
 اشتقاقهای آن را توضیح دهد.

 نتهون را توضیح دهد.ی اشتقاق، مثلث امحور ها  .2

بدحدار لحهده ای محدور را بشناسدد و الکتحوکاردقوگحام  امواج  .3
 الکتحقکی را توضیح دهد. 

 آرقتمی های راقج  قلبی و دلیل آن را به اختصار توضیح دهد. .4

 حیطه عاطفی: 

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

 ن ها با اشتیاق مشارکت داشته باشد.. در آ مو2

-شناختی
 عاطفی

سخنحانی، 
مباحثه ای، 

 حل مسئله

کتاب، عکس، 

های اسالقد

آمو شی، فاقل 

های صوتی و 

م فیل -تصوقحی

 های آمو شی

60 

پاسخ به سواالت 
و پحوژه های 

بارگزاری شده ا  

 جلسه قبل

مرحله ای یا 

تکوینی، 

 تشخیصی

مرحله ای یا پاسخ به سواالت  60کتاب، عکس، سخنحانی، -شناختی :باشد قادر دانشجوکلیوات آشنایی با   6
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و  گردش خوون 

گووردش خووون 

مویرگی  ،شریانی 

 و وریدی

 حیطه شناختی:

 

 قوانین فیزقکی گحدش خون را توضیح دهد. .1

 .عوامل اقجاد کننده جحقان خون را شح  دهد.2

 در عحوق مختلف را توضیح دهد. خون  گحدش خون شحقانی و فشار.3
 گحدش خون موقحگی را شح  دهد..4
یدروستاتیک و قانون استارلینگ را تعحقف فشارهای اسموتیک و ه.5

 کند.

 تنهیم بحون ده قلبی را توضیح دهد. .6

 

 حیطه عاطفی:

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

 . در آ مون ها با اشتیاق مشارکت داشته باشد.2

مباحثه ای،  عاطفی
 حل مسئله

های داسالق

آمو شی، فاقل 

های صوتی و 

م فیل -تصوقحی

 های آمو شی

و پحوژه های 
بارگزاری شده ا  

 جلسه قبل

تکوینی، 

 تشخیصی

7  

آشنایی با نحووه 

تنظیم جریان خون 

و گووردش خووون 

 ریوی و لنفی

 :باشد قادر دانشجو 

 حیطه شناختی:

 ح  دهد.چگونگی تنهیم عصبی فشار خون را ش .1
 تنهیم هورمونی گحدش خون را شح  دهد. .2

 گحدش خون رقوی و گحدش خون لنف را شح  دهد.. 3
را  بح سیستم قل  و عحوق و گحدش خدون های بدنی تاثیح فعالیت. 4

 توضیح دهد.

 حیطه عاطفی:

در مباحث مطح  شده با ارسال سواالت  مشارکت فعال داشته . 1

 .باشد
 مشارکت داشته باشد.. در آ مون ها با اشتیاق 2

-شناختی
 عاطفی

سخنحانی، 
مباحثه ای، 
 حل مسئله

کتاب، عکس، 

های اسالقد

آمو شی، فاقل 

های صوتی و 

م فیل -تصوقحی

 های آمو شی

60 

پاسخ به سواالت 
و پحوژه های 

بارگزاری شده ا  
 جلسه قبل

مرحله ای یا 

تکوینی، 

 تشخیصی

8  
آشنایی با مکانیک 

 تنفس

 :باشد قادر دانشجو

 حیطه شناختی:

 مکانیک تنفس را شح  دهد. .1
 قابلیت ارتجاع رقه و قابلیت پذقحش رقوی را توضیح دهد. .2

-شناختی
 عاطفی

سخنحانی، 
مباحثه ای، 
 حل مسئله

کتاب، عکس، 

های اسالقد

آمو شی، فاقل 

های صوتی و 

60 

پاسخ به سواالت 
و پحوژه های 

بارگزاری شده ا  
 جلسه قبل

مرحله ای یا 

تکوینی، 

 تشخیصی
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 نقش سورفاکتانت را تعحقف کند. .3
 .کارتنفسی را تعحقف کند .4

 حیطه عاطفی:

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

 د.. در آ مون ها با اشتیاق مشارکت داشته باش2

م فیل -تصوقحی

 های آمو شی

9  

آشنایی با حجم ها 

و ظرفیووت هووای 

ریوووی و نحوووه 

 تبادالت گازها

 :باشد قادر انشجود

 حیطه شناختی:

 حجم و ظحفیتهای رقوی و منحنی آنها را شح  دهد. .1
 قوانین گا ها و رحققه انتقال آنها را توضیح دهد.  .2

 بین آلوئول و خون را شح  دهد.گا ها تبادالت  .3
 نحوه انتقال گا ها در خون را شح  دهد. .4
 تبادالت گا ها در بافت را توضیح دهد. .5

 حیطه عاطفی:

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

 . در آ مون ها با اشتیاق مشارکت داشته باشد.2

-شناختی
 عاطفی

سخنحانی، 
مباحثه ای، 
 حل مسئله

کتاب، عکس، 

های اسالقد

آمو شی، فاقل 

های صوتی و 

م فیل -تصوقحی

 های آمو شی

60 

پاسخ به سواالت 
و پحوژه های 
  بارگزاری شده ا
 جلسه قبل

مرحله ای یا 

تکوینی، 

 تشخیصی

10  
شنایی با کنترل آ

 تنفس

 :باشد قادر دانشجو

 حیطه شناختی:

 محکز تنفسی و کنتحل عصبی آن را شح  دهد. .1
 کنتحل هورمونی تنفس را شح  دهد. .2

 حیطه عاطفی:

در مباحث مطح  شده با ارسال سواالت  مشارکت فعال داشته . 1

 .باشد
 اشتیاق مشارکت داشته باشد. . در آ مون ها با2

-شناختی
 عاطفی

سخنحانی، 
مباحثه ای، 
 حل مسئله

کتاب، عکس، 

های اسالقد

آمو شی، فاقل 

های صوتی و 

م فیل -تصوقحی

 های آمو شی

60 

پاسخ به سواالت 
و پحوژه های 

بارگزاری شده ا  
 جلسه قبل

مرحله ای یا 

تکوینی، 

 تشخیصی

11  

آشووونایی بوووا 

فیزیولو ی نخاع 

مخچوه و  و مخ و

 :باشد قادر دانشجو

 حیطه شناختی:

 فیزقولوژی نخاع، مخ و مخچه را شح  دهد. .1

 قشح ححکتی و مسیح قشح نخاعی رابشناسد.  .2

-شناختی
 عاطفی

سخنحانی، 
مباحثه ای، 
 حل مسئله

کتاب، عکس، 

های اسالقد

آمو شی، فاقل 

های صوتی و 

60 

پاسخ به سواالت 
و پحوژه های 

اری شده ا  بارگز
 جلسه قبل

مرحله ای یا 

تکوینی، 

 تشخیصی
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 کنتحل اعمال ححکتی توسط ساقه مغز را توضیح دهد. .3 قشر مخ

 مخچه و اعمال ححکتی آن را بشناسد  .4
 فیزقولوژی تاالموس و هیپوتاالموس را توضیح دهد.  .5

 فی:حیطه عاط

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

 . در آ مون ها با اشتیاق مشارکت داشته باشد.2

م فیل -تصوقحی

 های آمو شی

12  

آشووونایی بوووا 

سوواختمان حووس 

پیکووری  و حووس 

 بویایی و چشایی

 :باشد قادر دانشجو

 حیطه شناختی:

 انواع گیحنده حسی و مححک های حسی را بشناسد. .1

درمورد تبدقل مححک حسی با اقمپالس عصبی توضیح  .2
 دهد

 یح دهددر مورد ربقه بندی حس های پیکحی توض .3

 مسیحهای انتقال حس دقیآ و غیح دقیآ را شح  دهد.  .4
 را بداند. بوقاقی و چشاقی حسآناتومی  .5

در مورد مکانیسم مولکولی انتقال پیام بوقاقی و چشاقی  .6
 توضیح دهد. 

 .مکانیسم محکزی حس چشاقی و بوقاقی را شح  دهد .7

 

 حیطه عاطفی: 

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

 . در آ مون ها با اشتیاق مشارکت داشته باشد.2

-شناختی
 عاطفی

سخنحانی، 
مباحثه ای، 
 حل مسئله

کتاب، عکس، 

های اسالقد

آمو شی، فاقل 

های صوتی و 

م فیل -تصوقحی

 های آمو شی

60 

پاسخ به سواالت 
و پحوژه های 

بارگزاری شده ا  
 جلسه قبل

مرحله ای یا 

تکوینی، 

 تشخیصی

13  

آشووونایی بوووا 

ساختمان و حوس 

 بینایی

 :باشد قادر دانشجو

 حیطه شناختی:

 اصول فیزقکی اپتیک را بداند  .1

 آناتومی و عملکحد اجزاء ساختاری شبکیه را توضیح دهد.  .2

 فتوشیمی دقد را توضیح دهد.  .3

 مکانیسم دقد رنگی را شح  دهد.  .4

-شناختی
 عاطفی

سخنحانی، 
حثه ای، مبا

 حل مسئله

کتاب، عکس، 

های اسالقد

آمو شی، فاقل 

های صوتی و 

م فیل -تصوقحی

 های آمو شی

60 

پاسخ به سواالت 
و پحوژه های 

بارگزاری شده ا  
 جلسه قبل

مرحله ای یا 

تکوینی، 

 تشخیصی
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 عملکحد عصبی شبکیه و مسیح های بیناقی را توضیح دهد. .5

 ندهی و عملکحد قشح بیناقی را بداند. سا ما .6

و ححکدات  رفلکس های عصبی که در تنهیم محدمک چشم .7
 ح دهد. دخالت دارند را توضی چشم

 

 حیطه عاطفی:

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

 . در آ مون ها با اشتیاق مشارکت داشته باشد.2

14  

آشووونایی بوووا 

ساختمان و حوس 

 شنوایی

 :باشد قادر دانشجو

 حیطه شناختی:

 .دآناتومی گوش را بیان کن .1

 .انتقال صوت ا  پحده صماخ به حلزون را توضیح دهد .2

 .انتقال صوت ا  رحقآ استخوان را توضیح دهد .3

 .کار اندامک کحتی را بداند .4

 مکانیسم محکزی شنواقی را توضیح دهد. .5

 حیطه عاطفی:

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

 ت داشته باشد.. در آ مون ها با اشتیاق مشارک2

-شناختی
 عاطفی

سخنحانی، 

مباحثه ای، 
 حل مسئله

کتاب، عکس، 

های اسالقد

آمو شی، فاقل 

های صوتی و 

م فیل -تصوقحی

 های آمو شی

60 

پاسخ به سواالت 

و پحوژه های 
بارگزاری شده ا  

 جلسه قبل

مرحله ای یا 

تکوینی، 

 تشخیصی

15  

آشنایی با سیستم 

لیمبیک و اعصاب 

 خود مختار 

 :باشد قادر نشجودا

 حیطه شناختی:

 سیستم لیمبیک را شح  دهد. .1

اعمال اختصاصی قسمت های مختلف دستگاه لیمبیک را توضیح  .2
 دهد.

 قادگیحی وحافهه را توضیح دهد.مکانیسم مولکولی  .3

هیپوتاالموس به عنوان  محکز اصلی کنتحل دسدتگاه لمیبیدک را  .4
 بشناسد و در مورد آن توضیح دهد. 

 ودکار را شح  دهد.سیستم اعصاب خ .5

-شناختی
 عاطفی

سخنحانی، 
مباحثه ای، 
 حل مسئله

کتاب، عکس، 

های اسالقد

آمو شی، فاقل 

های صوتی و 

م فیل -تصوقحی

 های آمو شی

60 

پاسخ به سواالت 
و پحوژه های 

بارگزاری شده ا  
 جلسه قبل

مرحله ای یا 

تکوینی، 

 تشخیصی
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 رفلکس های عصبی را بشناسد. .6

 حیطه عاطفی:

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

 . در آ مون ها با اشتیاق مشارکت داشته باشد.2

16  

آشنایی بوا اصوول 

کلوووی عملکووورد 

حرکت ،  –گوارشی 

کنتوورل عصووبی ، 

جریووان خووون  و 

انتقووال و مخلووو  

 سازی غذا 

 :باشد قادر دانشجو

 حیطه شناختی:

 یح دهد. اصول ححکات لوله گوارش را توض .1

 کنتحل عصبی عملکحد گوارشی را شح  دهد.  .2

 کنتحل هورمونی تححک دستگاه گوارش را توضیح دهد .3
 جحقان خون گوارشی را بداند و شح  دهد.  .4

خوردن غذا، عملکحد ححکتی معده ، روده بارقک و کولون را شح   .5
 دهد.

 رفلکس های خودکار که در فعالیت روده ای موثح هستند را بداند.  .6

 

 ه عاطفی:حیط

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

 . در آ مون ها با اشتیاق مشارکت داشته باشد.2

-شناختی
 عاطفی

سخنحانی، 
مباحثه ای، 
 حل مسئله

کتاب، عکس، 

های اسالقد

آمو شی، فاقل 

های صوتی و 

م فیل -تصوقحی

 های آمو شی

60 

پاسخ به سواالت 
و پحوژه های 

بارگزاری شده ا  
 جلسه قبل

مرحله ای یا 

تکوینی، 

 تشخیصی

17  
آشنایی با گوارش 

 شیمیایی

 :باشد قادر دانشجو

 حیطه شناختی:

 .گوارش شیمیاقی در دهان را بیان کندتحشح بزاق و .1
 تحشح معده و تنهیم گوارش معدی را شح  دهد..2

 تحشح لو  المعده و عمل گوارشی آن را شح  دهد..3
 و گوارش روده ای را شح  دهد. تحشح.4
جذب مواد غذاقی ، نقش روده بزرگ در جذب آب و الکتحولیت ها ، .5

 .اهمیت فلور روده و فحآقند دفع را توضیح دهد

 حیطه عاطفی:

در مباحث مطح  شده با ارسال سواالت  مشارکت فعال داشته . 1

-تیشناخ
 عاطفی

سخنحانی، 
مباحثه ای، 
 حل مسئله

کتاب، عکس، 

های اسالقد

آمو شی، فاقل 

های صوتی و 

م فیل -تصوقحی

 های آمو شی

60 

پاسخ به سواالت 

و پحوژه های 
بارگزاری شده ا  

 جلسه قبل

مرحله ای یا 

تکوینی، 

 تشخیصی
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 .باشد
 .. در آ مون ها با اشتیاق مشارکت داشته باشد.2
 

18  
آشنایی با اعموال 

 کبد و کیسه صفرا

 :باشد قادر دانشجو

 حیطه شناختی:

 .آناتومی کبد را بیان کند.1
 کبد و کیسه صفحا به رور دقیآ توضیح دهد. .عملکحد2

 جحقان خون پحتال را توضیح دهد..3

 

 حیطه عاطفی:

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

 . در آ مون ها با اشتیاق مشارکت داشته باشد.2

-شناختی
 عاطفی

سخنحانی، 

ای، مباحثه 
 حل مسئله

کتاب، عکس، 

های اسالقد

آمو شی، فاقل 

های صوتی و 

م فیل -تصوقحی

 های آمو شی

60 

پاسخ به سواالت 
و پحوژه های 

بارگزاری شده ا  
 جلسه قبل

مرحله ای یا 

تکوینی، 

 تشخیصی

19  

آشووونایی بوووا 

آناتومی کلیوه و 

مکانیسووووووم 

فیلتراسووویون و 

 تشکیل ادرار

 :باشد قادر دانشجو

 :حیطه شناختی

 آناتومی کلیه را شح  دهد. .1
چگونگی گحدش خون کلیوی، نفحون، فیلتحاسدیون گلدومحولی و  .2

 اندا ه گیحی آن را شح  دهد.
 مکانیسم های توبولی کلیحانس پالسما را شح  دهد.  .3

 مکانیسم رقیآ و غلیط شدن ادرار را توضیح دهد..  .4
 را شح  دهد. خود تنهیمی گحدش خون کلیه .5
 ادرار را انجام دهد. مقاقسه تحکیبات خون و .6
نحوه کنتحل حجم ماقع خارج سلولی و غلهت الکتحولیدت هدا را  .7

 شح  دهد.
 ادرار را توضیح دهد.تشکیل  مکانیسم های  .8

 حیطه عاطفی:

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

 . در آ مون ها با اشتیاق مشارکت داشته باشد.2

-شناختی
 عاطفی

نحانی، سخ
مباحثه ای، 
 حل مسئله

کتاب، عکس، 

های اسالقد

آمو شی، فاقل 

های صوتی و 

م فیل -تصوقحی

 های آمو شی

60 

پاسخ به سواالت 
و پحوژه های 

بارگزاری شده ا  
 جلسه قبل

مرحله ای یا 

تکوینی، 

 تشخیصی
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20  
آشنایی با تنظویم 

 تعادل اسید و باز

 :باشد قادر دانشجو

 حیطه شناختی:

   را تعحقف کند.اسید و با .1

 را بداند.  pHمفهوم  .2

یدو  و مکانیسم هدای جبحاندی آن هدا را سانواع الکالو  و ا .3
 شح  دهد.

 اثحات بافحی خون را شح  دهد. .4
 شح  دهد. PHنقش تنفس و کلیه را در تنهیم  .5

 حیطه عاطفی:

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

 ا اشتیاق مشارکت داشته باشد.. در آ مون ها ب2

-شناختی
 عاطفی

سخنحانی، 
مباحثه ای، 
 حل مسئله

کتاب، عکس، 

های اسالقد

آمو شی، فاقل 

های صوتی و 

م فیل -تصوقحی

 های آمو شی

60 

پاسخ به سواالت 
و پحوژه های 

بارگزاری شده ا  
 جلسه قبل

مرحله ای یا 

تکوینی، 

 تشخیصی

21  

آشنایی با عملکرد 

 غوودد هیفوووفیز ،

هیفوتووواالموس ، 

غوودد تیروئیوود ، 

پاراتیروئیوووود   

چگونگی تنظویم 

قند خون و غوده 

 فوق کلیوی ،

 :باشد قادر دانشجو

 حیطه شناختی:

 غده هیپوفیز و هورمونها متحشحه آن را بشناسد و شح  دهد. .1
 رابطه هیپوفیز با هیپوتاالموس را شح  دهد. .2

 فیزقولوژی غدد تیحوئید و پاراتیحوئید را شح  دهد. .3
 ورمونهای متحشحه غدد تیحوئید و پاراتیحوئید را توضیح دهد.ه  .4

 

 حیطه عاطفی:

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

 . در آ مون ها با اشتیاق مشارکت داشته باشد.2

-شناختی
 عاطفی

سخنحانی، 
مباحثه ای، 
 حل مسئله

کتاب، عکس، 

های اسالقد

آمو شی، فاقل 

صوتی و  های

م فیل -تصوقحی

 های آمو شی

60 

پاسخ به سواالت 
و پحوژه های 

بارگزاری شده ا  
 جلسه قبل

مرحله ای یا 

تکوینی، 

 تشخیصی

22  

آشنایی با عملکرد 

چگونگی تنظویم 

کلسیم خون  قنود 

خون و غده فوق 

 کلیوی

 

 :باشد قادر دانشجو

 حیطه شناختی:
 

 تنهیم کلسیم خون را شح  دهد.  .1

 المعده را شح  دهد.عملکحد لو  .2

-شناختی
 عاطفی

سخنحانی، 
مباحثه ای، 
 حل مسئله

کتاب، عکس، 

های اسالقد

آمو شی، فاقل 

های صوتی و 

م فیل -تصوقحی

 های آمو شی

60 

پاسخ به سواالت 
و پحوژه های 

بارگزاری شده ا  
 جلسه قبل

مرحله ای یا 

تکوینی، 

 تشخیصی
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 نقش انسولین و تنهیم قند خون را توضیح دهد. .3
 فیزقولوژی غده فوق کلیوی را شح  دهد. .4

 حیطه عاطفی:

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

 . در آ مون ها با اشتیاق مشارکت داشته باشد.2

23  

آشنایی با سولول 

هووای خووونی 

مکانیسم  و انعقاد 

 خون 

 :باشد قادر دانشجو

 :حیطه شناختی
 را شح  دهد. .ساختمان گلبول قحمز 1
 . کم خونی و پلی سیتمی را تعحقف کند2
. لکوسیت ، گحانولوسیت ها و سیستم مونوسیت ماکحوفاژ و التهاب را 3

 توضیح  دهد. 
 . گحوه های خونی و اصول انتقال خون را بداند. 4
 . مکانیسم هوموستا  و انعقاد خون شح  دهد. 5
 

 حیطه عاطفی:

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

 . در آ مون ها با اشتیاق مشارکت داشته باشد.2

-شناختی
 عاطفی

سخنحانی، 
مباحثه ای، 
 حل مسئله

کتاب، عکس، 

های اسالقد

آمو شی، فاقل 

های صوتی و 

م فیل -تصوقحی

 های آمو شی

60 

پاسخ به سواالت 
و پحوژه های 

بارگزاری شده ا  
 جلسه قبل

مرحله ای یا 

کوینی، ت

 تشخیصی

24  

بندی کلوی جمع

مطالووب و رفووع 

 اشکاالت

 :باشد قادر دانشجو

 حیطه شناختی:

 تمام تکالیف را در موعد مقحر ارسال کند. پاسخ دانشجو  .1
 هدف ا  اراقه اقن واحد درسی را درک کحده باشد. .2

 حیطه عاطفی:

 با انگیزه و اشتیاق در امتحان پاقان تحم شحکت نماقد. .1

 

-شناختی
 عاطفی

 60 - حل مسئله
حل سواالت 

 داده شده
 آزمون پایانی

 
 

 نحوه ارزشیابی:
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