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شماره 

 جلسه

تاریخ 

 جلسه

اهداف میانی  

 )رئوس مطالب(

اس سه حیطه اهداف آموزشی: شناختی، عاطفی، روان اهداف ویژه )بر اس

 حرکتی(

طبقه هر 

 حیطه

 روش یاددهی

 یادگیری

مواد و وسایل 

 آموزشی
 ارزشیابینحوه تکالیف دانشجو زمان جلسه

1  
مقدمه ای بر علم    

فیزیولممممممو ی   
 فیزیولو ی سلول

 

 حیطه شناختی: 

 دهد. توضیحرا  هومئوستاز و فیدبکهای فیزیولوژیک 
 را شرح دهد. ط داخل و خارج سلولمحی 

 را شرح دهد. غشای سلولی و ساز و کارهای جابجایی مواد 
 عاطفیحیطه 

 توجه کند. 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 
 فعال در  شرکت

 مباحثات کالسی

ای یا مرحله
 تکوینی،
 

2  

انتقال مواد از خالل 
 غشاء

 
 

  حیطه شناختی: 

 را شرح دهد. توزیع یونها در دو سوی غشا 

 دهد. توضیحرا  و پتانسیل عمل مفهوم پتانسیل استراحت غشا 

 

 عاطفیحیطه 

 توجه کند. به نکات مطرح شده حین تدریس 

 داشته باشد. سیمشارکت فعال در مباحث کال

 -شناختی
 عاطفی

 -سخنرانی
 مباحثه ای

 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 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 پایااز سطح آمادگی دانشجویان( مرحله توانند به صورت آزمون ورودی )آگاهیها بر اساس اهداف میآزمون  

 دانشجویان( برگزار گردد.
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3  
آشنایی بما غشمای   

 سلولتحریک پذیر 

  حیطه شناختی: 

  دهد. توضیحرا غشای بافتهای تحریک پذیر 

  را  عمل و مقایسه انووا  ن  در بافتهوای مختلو    چگونگی ایجاد پتانسیل
 توجیه کند.

 

 عاطفیحیطه 

 توجه کند. 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 همرحل
 تکوینی،
 

4  
انقبمماع عتممال   

 مخطط   صاف

  حیطه شناختی: 

 را شرح دهد. نحوه انقباض در عضالت مخطط 

 را شرح دهد. نحوه انقباض در عضالت صاف 

 

 عاطفیحیطه 

 توجه کند. 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،
 

5  
ادامه بحث انقبماع  

 عتالنی

  حیطه شناختی: 

 را شرح دهد. نحوه انقباض ایزومتریک و ایزوتونیک 

 را شرح دهد. عضله-هدایت سیناپسی در عصب 

 

 عاطفیحیطه 

 توجه کند. ین تدریسبه نکات مطرح شده ح 

 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،
 

6 
 
 

آشنایی بما عتمله   
 قلبی

  حیطه شناختی: 

 کند. را بیا  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
 مباحثه ای

 اسالید
 وایت برد

 تصاویر و مقاالت 
 مرتبط با بحث

120 
 شرکت فعال در 
 مباحثات کالسی

 ای یامرحله
 تکوینی،
 

7  
 
 

  حیطه شناختی: 

 را شرح دهد. بافت بخصوص انتقال تحریک در قلب 

 -شناختی
 عاطفی

 -سخنرانی
 مباحثه ای

 اسالید
 وایت برد

120 
 شرکت فعال در 
 مباحثات کالسی

ای یا مرحله
 تکوینی،
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هممدایا الرتریرممی 
 قلب   در

 را شرح دهد. اعصاب اتونوم قلبی و اثرات ننها 

 را توجیه کند. اثر یونها و هورمونها بر کار قلب 

 

 عاطفیحیطه 

 داشته باشد. توجه به نکات مطرح شده حین تدریس 

  داشته باشد. در مباحث کالسیمشارکت فعال 

 تصاویر و مقاالت 
 مرتبط با بحث

 

8  

 
آشممممنایی بمممما  

 الرتر کاردیوگرام
 
 

  حیطه شناختی: 

  را شرح دهد. فعالیت الکتریکی قلب و اشتقاقهای ن 

 را شرح دهد. حور اشتقاق و مثلث نینتهو م 

 را درک کند. محور قلب و مراکز نابجای تولید ایمپالس 
 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 
 بحث مرتبط با

120 
 شرکت فعال در 
 مباحثات کالسی

ای یا مرحله
 تکوینی،
 

9  

 

 
 

آشنایی بما اصمول   
 کلی سیست  

 گردش خون در بدن

  حیطه شناختی: 

  را شرح دهد. قوانین فیزیکی گردش خو 

   را شرح دهد.عوامل مولد جریا  خو 
 عاطفیحیطه 

 داشته باشد. توجه به نکات مطرح شده حین تدریس 

 داشته باشد. در مباحث کالسی مشارکت فعال 

 -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  

آشنایی بما گمردش   
خممون  رشممریانی   

  ریدی   مویرگی(

  حیطه شناختی: 

  را شرح دهد. مختل گردش خو  شریانی و فشار در عروق 

 را درک کند. گردش خو  مویرگی 

 را شرح دهد. فشارهای اسموتیک  هیدرواستاتیک و قانو  استارلینگ 

 را شرح دهد. تنظیم برونده قلبی 
 عاطفیحیطه 

 داشته باشد. توجه به نکات مطرح شده حین تدریس 

 داشته باشد. مشارکت فعال در مباحث کالسی 

 -شناختی
 عاطفی

 -سخنرانی
 حثه ایمبا

 اسالید
 وایت برد

 تصاویر و مقاالت 
 مرتبط با بحث

120 
 شرکت فعال در 
 مباحثات کالسی

ای یا مرحله
 تکوینی،
 

11  

 
 
 

  حیطه شناختی: 

 را شرح دهد. گردش خو  پولمونر و لنفاتیک 

 اثر فعالیت اتونومیک بر گردش خو  و شوک 

 -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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آشنایی بما گمردش   

 خون ریوی   لنف

 را شرح دهد. عروقی-لبیگردش خو  و فعالیت ق
 عاطفیحیطه 

 داشته باشد. توجه به نکات مطرح شده حین تدریس 

 داشته باشد. مشارکت فعال در مباحث کالسی 

 مرتبط با بحث

12  

اصمول  ایی بما  آشن
  مرانیممک تممنف  

حجمممم  همممما    
   ظرفیتهای ریموی 

 کنترل تنفسی

  حیطه شناختی: 

 را شرح دهد. مکانیک تنفس 

 ریه را شرح دهد. کمپلیانس ریوی و خاصیت ارتجاعی 

 را بیا  کند. نقش سورفاکتانت و کار سیستم تنفسی 

  را شرح دهد. و منحنی ننهاحجم ها و ظرفیتهای ریوی 

 را شرح دهد. رمونی سیستم تنفسیکنترل عصبی و هو 

  
 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،
 

13  

 
آشمممنایی بممما      

 دستگاه گوارش

  حیطه شناختی: 

 را شرح دهد. ترشح بزاق و گوارش شیمیایی 

 را شرح دهد. ش معدیترشح معدی و تنظیم گوار 

   را  جوذب  وفراینود  لوزالمعده و عمل گوارشی ن ، اعمال متابولیوک کبود
 شرح دهد.

 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،
 

 

 

 

 

14 

 

 
 
 
 

کلیه  فیلتراسیون   
مرانیسمهای تولید 

 ادرار

  حیطه شناختی: 

 را  فیلتراسیو  گلومرولی و گردش خو  کلیه، نفرو ژیک نناتومی فیزیولو
 شرح دهد

 .اعمال اصلی فیزیولوژیک کلیه را در بد  بشناسد. 

  را شرح دهد. مکانیسمهای توبولی کلیرانس پالسما 

 عاطفیحیطه 

 داشته باشد. توجه به نکات مطرح شده حین تدریس 

 داشته باشد. مشارکت فعال در مباحث کالسی 

 -شناختی
 یعاطف

 -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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15 

 
 
 
 

اداممممه  ی کلیمممه  
فیلتراسمممممیون   
مرانیسمهای تولید 

 ادرار

  حیطه شناختی: 

 .مکانیسمهای ترقیق و تغلیظ ادرار را شرح دهد 

 سط کلیه ها را شرح دهد.کنترل حجم مایعات تو 

 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،
 

16  
نایی بما تنیمی    آش

pH 

 

  حیطه شناختی: 

 .اسیدوز و نلکالوز و مکانسیمهای جبرانی را شرح دهد 

 .اثرات بافری خو  را شرح دهد 

 .نقش تنفس و کلیه در تنظیم اسیدیته 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،
 

 فیزیولو ی غدد  17

  حیطه شناختی: 

        طبقه بندی هورمونهای مختلو  و مکانیسوم عمول هور یوک از ننهوا در
 قسمتهای مختل  بد  را شرح دهد.

 مونهای غده هیپوفیز و هیپوتاالموس را شرح دهد.عملکرد هور 

 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،
 

18  
ادامممه فیزیولممو ی 

 غدد

  حیطه شناختی: 

 .هورمونهای غدد تیروئید و پاراتیروئید را بشناسد 

 .تنظیم کلسیم، نقش انسولین و تنظیم قند خو  را شرح دهد 

 .هورمونهای غدد فوق کلیه را شرح دهد 

 
 عاطفیحیطه  

 داشته باشد. توجه به نکات مطرح شده حین تدریس 

 ال در مباحث کالسی داشته باشد.مشارکت فع 

 -شناختی
 عاطفی

 -سخنرانی
 مباحثه ای

 اسالید
 وایت برد

 تصاویر و مقاالت 
 مرتبط با بحث

120 
 شرکت فعال در 
 مباحثات کالسی

ای یا مرحله
 تکوینی،
 

 فیزیولو ی خون  19
  حیطه شناختی: 

 .گلبولهای قرمز، هموگلوبین و نقش ن  را شرح دهد 

  و پالکتها و مکانسیمهای انعقاد خو  را شرح دهد.گلبولهای سفید 

 -شناختی
 عاطفی

 -سخنرانی
 مباحثه ای

 اسالید
 وایت برد

 تصاویر و مقاالت 
120 

 فعال در  شرکت
 مباحثات کالسی

ای یا مرحله
 تکوینی،
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 .فرایند التهاب را شرح دهد 

 
 
 عاطفیحیطه  

 داشته باشد. توجه به نکات مطرح شده حین تدریس 

 .مشارکت فعال در مباحث کالسی داشته باشد 

 مرتبط با بحث

20  
فیزیولو ی سیست  

 عصبی

  حیطه شناختی: 

 .نناتومی و فیزیولوژی نخا  و قشر مخ را بشناسد 

 .فیزیولوژی مخچه وحفظ تعادل را شرح دهد 

 

 عاطفیحیطه 

 داشته باشد. توجه به نکات مطرح شده حین تدریس 

 ه باشد.مشارکت فعال در مباحث کالسی داشت 

 -شناختی
 عاطفی

 -سخنرانی
 مباحثه ای

 اسالید
 وایت برد

 تصاویر و مقاالت 
 مرتبط با بحث

120 
 شرکت فعال در 
 مباحثات کالسی

ای یا مرحله
 تکوینی،
 

21  

ادامممه فیزیولممو ی 
 سیست  عصبی

 

  حیطه شناختی: 

 .عملکرد سیستم عصبی خودمختار را شرح دهد 

 رح دهد.عملکرد عقده های قاعده ای را ش 

 

 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،
 

 

 

 

22 

 

 

 
 
 

یولممو ی ادامممه فیز
 سیست  عصبی

 

  حیطه شناختی: 

 .عملکرد بخش های مختل  سیستم لیمبیک را شرح دهد 

 .فیزیولوژی تاالموس و هیپوتاالموس 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

 یداسال
 وایت برد

 تصاویر و مقاالت 
 مرتبط با بحث

120 
 شرکت فعال در 
 مباحثات کالسی

ای یا مرحله
 تکوینی،
 

 

 

 

 
ادامممه فیزیولممو ی 

 سیست  عصبی

  حیطه شناختی: 

 .عملکرد بخش های مختل  سیستم لیمبیک را شرح دهد 

 .فیزیولوژی تاالموس و هیپوتاالموس را شرح دهد 

 

 -شناختی
 عاطفی

 -سخنرانی
 مباحثه ای

 اسالید
 وایت برد

 تصاویر و مقاالت 
 مرتبط با بحث

120 
 شرکت فعال در 
 مباحثات کالسی

ای یا مرحله
 تکوینی،
 



 

 حیدریهتربت  علوم پزشکی دانشگاه شکیپز و توسعه آموزش اتمرکز مطالع          
 

 عاطفیحیطه  23

 داشته باشد. کات مطرح شده حین تدریستوجه به ن 

 .مشارکت فعال در مباحث کالسی داشته باشد 

24  

 
 

جمع بندی مباحمث  

   رفع اشرال
 

  حیطه شناختی: 

   مطالب ارایه شده در طول ترم را درک کرده و قابلیت بحث و تبادل نظور
 در خصوص مسایل فیزیولوژیک ذاشته باشد. 

 عاطفیحیطه 

 .انگیزه و اشتیاق برای شرکت در امتحا  پایانی داشته باشد 

 -شناختی
 عاطفی

 -سخنرانی
 مباحثه ای

 اسالید
 وایت برد
 

120 
 شرکت فعال در 
 مباحثات کالسی

 پایانینزمو  
 

 امتحا  پایا  ترم  25

 انتظار می رود دانشجو بتواند،
 .بخوبی فرا گرفته باشدمطالب ارائه شده در طول ترم را  -
 هدف از ارائه این واحد درسی را به خوبی درک کرده باشد. -

 با انگیزه و اشتیاق در امتحا  پایا  ترم شرکت کند. -

، شناختی
 عاطفی

 نزمو  پایانی - - - -

 حوه ارزشیابی:ن

 گردد. مانده در امتحان پایان ترم محاسبه می% 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

 منابع:
 ی گایتون و هالفیزیولوژی پزشک 

  برن ولویی پزشکفیزیولوژی 

 گانونگ و سایر کتب فیزیولوژی مرتبط. یفیزیولوژی پزشک 
 


