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 جلسه

تاریخ 

 جلسه
 اهداف میانی  )رئوس مطالب(

ه حیطه اهداف آموزشی: شناختی، اهداف ویژه )بر اساس س

 عاطفی، روان حرکتی(

طبقه هر 

 حیطه

 روش یاددهی

 یادگیری

مواد و وسایل 

 آموزشی
 ارزشیابینحوه تکالیف دانشجو زمان جلسه

1  
اصول و آزمایشگاه  با آشنایی

 فیزیولوژی

 :باشد قادر دانشجو

 حرکتی: -روانی  حیطه 

انجوام  رت عملوی  به صوو با لوازم آزمایشگاهی را  کارطرز  .1

 .دهد

زمایشوگاه را بوه بووبی    هوا  آ  روش کار با دستگاه .2
 رعایت نماید.

 حیطه عاطفی:

 در هنگام تدریس با دقت به درس توجه داشته باشد.. 1

 . در مباحث مطرح شده مشارکت فعال داشته باشد.2
شورکت و همراهوی    . در مباحث مطرح شده با اشوتاا  3

 نماید.

-روانی
حرکتی، 
 عاطفی

انی، سوووو نر
مباحثوووه ا ، 

 ،حل مسئله
 آزمایشی

وایت برد، 

ماژیک،کتاب، 

 عکس، اسالید

  آموزشی ها 

فازیولوژ ، 

و  مقاالت مرتبط

وسایل 

 آزمایشی

120 

پرسش و پاسخ 

در انتها  

آمادگی -کالس

برا  جلسه 

 آینده

آزمون های 
 آغازین

 اندازه گیری فشار خون  2

 :باشد قادر دانشجو

 حیطه شناختی:

 .ن را تعریف کندفشار بو.1

شناختی، 

-روانی

حرکتی، 

س نرانی، 
مباحثه ا ، 
 ،حل مسئله

وایت برد، 

ماژیک،کتاب، 
120 

پرسش و پاسخ 
در انتها  

ارائه ،کالس 

تکوینی، 

 تشخیصی

                                                 

 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 پایاجویان( مرحلهتوانند به صورت آزمون ورودی )آگاهی از سطح آمادگی دانشها بر اساس اهداف میآزمون  

 دانشجویان( برگزار گردد.
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 را بداند. فشار بونمقادیر نرمال  . 2
 تکوف را بداند.ر. علت ایجاد صداها  کو3
 .عوامل موثر در فشار بون را توضاح دهد.4
 مورد از عوامل ایجاد هایپرتانساون را بداند. 4. حداقل 5
 تانساون را بداند.اپومورد از عوامل ایجاد ه 4حداقل  .6
 ا توضاح دهد.. علت صداها  قلبی ر7

 حرکتی: -روانی حیطه 

به دو روش سمعی و لمسی فشار بون همگروهی هوا    .1

 بود را اندازه گار  کند.

 یطه عاطفی:ح

 در هنگام تدریس با دقت به درس توجه داشته باشد.. 1
 . در مباحث مطرح شده مشارکت فعال داشته باشد.2
شورکت و همراهوی    مباحث مطرح شده با اشوتاا   . در3
 اید.نم

 ،آزمایشی عاطفی
گروهی 
 کوچک

 عکس، اسالید

  آموزشی ها 

فازیولوژ ، 

 مقاالت مرتبط

و وسایل 

 آزمایشی

 گزارش کار

 شمارش گلبولهای قرمز  3

 :باشد قادر انشجود

 حیطه شناختی:

 .وسایل مربوط به اندازه گار  آزمایش را تش اص دهد.1
 اساس آزمایش را توضاح دهد. .2
 . مقادیر نرمال گلبولها  قرمز را بداند.3
 . لکوپنی و لکوساتوز را توضاح دهد.4

 حرکتی: -روانی حیطه 
 .تنظام الم نئوبار را در زیر ماکروسکوپ انجام دهد.1
 مراحل انجام آزمایش را به ترتاب بداند..2
 گروهی ها  بود آزمایش را انجام دهد. .با هم3
 .نتاجه آزمایش را تفسار کند.4

 حیطه عاطفی:  

 در هنگام تدریس با دقت به درس توجه داشته باشد.. 1
 . در مباحث مطرح شده مشارکت فعال داشته باشد.2
مراهوی  شورکت و ه  . در مباحث مطرح شده با اشوتاا  3

 نماید.

شناختی، 

-روانی

حرکتی، 

 عاطفی

س نرانی، 
مباحثه ا ، 

 ،حل مسئله
 ،آزمایشی
گروهی 
 کوچک

وایت برد، 

ماژیک،کتاب، 

 عکس، اسالید

  آموزشی ها 

فازیولوژ ، 

 مقاالت مرتبط

و وسایل 

 آزمایشی

120 

پرسش و پاسخ 

در انتها  

کالس ،ارائه 

 گزارش کار

تکوینی، 

 تشخیصی
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4  

د و ی سافی شمارش گلبولهاا 

تشخیص افتراقی گلبولهاای  

 سفید 

 :باشد قادر دانشجو

 حیطه شناختی:

 .وسایل مربوط به اندازه گار  آزمایش را تش اص دهد.1
 اساس آزمایش را توضاح دهد. .2
 . مقادیر نرمال گلبولها  سفاد را بداند.3
 . لکوپنی و لکوساتوز را توضاح دهد.4
 را بداند. . تقسام بند  انواع گلبولها  سفاد5
 . انواع گلبولها  سفاد را بداند.6

. مازان نرمال هر کدام از انواع گلبوول هوا  سوفاد را    7
 بداند.
 .. مش صات هر کدام از گلبولها  سفاد را بداند8

 حرکتی: -روانی حیطه
 .تنظام الم نئوبار را در زیر ماکروسکوپ انجام دهد.1
 .مراحل انجام آزمایش را به ترتاب بداند.2
 .با همگروهی ها  بود آزمایش را انجام دهد.3
 .نتاجه آزمایش را تفسار کند.4
 . تقسام بند  انواع گلبولها  سفاد را بداند.5
 . انواع گلبولها  سفاد را بداند.6
. مازان نرمال هر کدام از انواع گلبوول هوا  سوفاد را    7

 بداند.
 . مش صات هر کدام از گلبولها  سفاد را بداند.8

 

 اطفی:  حیطه ع

 در هنگام تدریس با دقت به درس توجه داشته باشد.. 1
 . در مباحث مطرح شده مشارکت فعال داشته باشد.2
شورکت و همراهوی    . در مباحث مطرح شده با اشوتاا  3

 نماید.

شناختی، 

-روانی

حرکتی، 

 عاطفی

س نرانی، 
مباحثه ا ، 
 ،حل مسئله

 ،آزمایشی
گروهی 
 کوچک

وایت برد، 

ماژیک،کتاب، 

 اسالید عکس،

  آموزشی ها 

فازیولوژ ، 

 مقاالت مرتبط

و وسایل 

 آزمایشی

120 

پرسش و پاسخ 

در انتها  

کالس ،ارائه 

 گزارش کار

تکوینی، 

 تشخیصی

5  HB-HCT 

 :باشد قادر دانشجو

 حیطه شناختی:

 .اساس آزمایش ها را توضاح دهد.1

شناختی، 

-روانی

حرکتی، 

س نرانی، 
مباحثه ا ، 
 ،حل مسئله

وایت برد، 

ماژیک،کتاب، 

 عکس، اسالید

120 

پرسش و پاسخ 

در انتها  

کالس ،ارائه 

تکوینی، 

 تشخیصی
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.مقادیر نرمال و واحد اندازه گار  هر کدام از آزمایش ها 2
 را بداند.

فوزایش هور کودام از    ا مورد برا  کاهش یوا  4.حداقل 3
 آزمایش ها شرح دهد.

 حرکتی: -روانی حیطه
.با همگروهی ها  بود آزمایش مربوط به انودازه گاور    1

 هموگلوبان و هماتوکریت را انجام دهد.

 حیطه عاطفی:  

 ام تدریس با دقت به درس توجه داشته باشد.در هنگ. 1
 . در مباحث مطرح شده مشارکت فعال داشته باشد.2
شورکت و همراهوی    . در مباحث مطرح شده با اشوتاا  3

 نماید.

 ،آزمایشی عاطفی
گروهی 
 کوچک

  شیآموز ها 

فازیولوژ ، 

 مقاالت مرتبط

و وسایل 

 آزمایشی

 گزارش کار

6  

و  صااااداهای قلااااب 

 (ECGالکتروکاردیوگرافی )

 

 دانشجو قادر باشد:

 حیطه شناختی:

 
  طباعی قلب بر رو  قفسه سانه کانون سمع صداها .1

 . توضاح دهدرا 
سوم و  ،مدو ،ال ایجاد صداها   اولدانشجو بتواند دل .2

 چهارم را بداند. 

 .درک کندمبانی فعالات الکتریکی قلب را  .3

امواج دپوالریزاساون و رپوالریزاساون طباعی قلوب   .4

 را بداند.

 .باان کند انواع اشتقاقها را .5

 کاغذ نوار قلبی و تقسامات آن را بداند. .6

مورد ایجاد کننده بوراد  کوارد  و تواکی     4حداقل  .7
 رد  را بداندکا

 حرکتی: -روانی حیطه 

 صدا  نرمال قلبی را گوش دهد.  .1
 صدا  نرما ل و سوفل قلبی راگوش دهد. .2

 کار با دستگاه الکتروکاردیوگرافی را بداند. .3

شناختی، 

-روانی

حرکتی، 

 یعاطف

س نرانی، 
مباحثه ا ، 
 حل مسئله

،  آزمایشی،
گروهی 
 کوچک 

وایت برد، 

ماژیک،کتاب، 

 عکس، اسالید

  آموزشی ها 

فازیولوژ ، 

و  مقاالت مرتبط

وسایل 

 آزمایشی

120 

پرسش و پاسخ 

در انتها  

کالس ،ارائه 

 گزارش کار

تکوینی، 

 تشخیصی



 حیدریهتربت  کیعلوم پزش دانشگاه پزشکی و توسعه آموزش اتمرکز مطالع          
 

 . نوار قلب هم گروهی بود را بگارد.4
 . با توجه به نوار قلب ضربان قلب را تعاان کند.5
 مقایسه نماید. . فواصل را محاسبه و با مازان نرمال6
 . مقادیر ولتاژ را محاسبه و با مقادیر نرمال مقایسه نماید.7

 حیطه عاطفی:

 در هنگام تدریس با دقت به درس توجه داشته باشد.. 1
 . در مباحث مطرح شده مشارکت فعال داشته باشد.2
شورکت و همراهوی    . در مباحث مطرح شده با اشوتاا  3

 نماید.

 رفلکس های عصبی در انسان  7

 :باشد قادر دانشجو 

 ناختی:حیطه ش

 .انواع رفلکس ها را بشناسد.1
 .مسارها  عصبی رفلکس ها را توضاح دهد.2

 حرکتی: -روانی حیطه 

 .انواع رفلکس ها را با همگروهی ها  بود آزمایش نماید.1
2Baranys .    تست را با همگروهی ها  بوود آزموایش

 نماید.

 حیطه عاطفی:

 .در هنگام تدریس با دقت به درس توجه داشته باشد. 1
 . در مباحث مطرح شده مشارکت فعال داشته باشد.2
شورکت و همراهوی    . در مباحث مطرح شده با اشوتاا  3

 نماید.

شناختی، 

-روانی

حرکتی، 

 عاطفی
س نرانی، 
مباحثه ا ، 
 ،حل مسئله

،  آزمایشی
گروهی 
 کوچک

وایت برد، 

ماژیک،کتاب، 

 عکس، اسالید

  آموزشی ها 

فازیولوژ ، 

و  مقاالت مرتبط

وسایل 

 زمایشیآ

120 

پرسش و پاسخ 

در انتها  

کالس ،ارائه 

 گزارش کار

تکوینی، 

 تشخیصی

8  

 اندازه گیری حجم ها و

ظرفیااااات هاااااای  

 تنفسی)اسپیرومتری(

 :باشد قادر دانشجو

 حیطه شناختی:

 .بتواند اساس کار با دستگاه اسپارومتر را توضاح دهد.1
 .حجم ها و ظرفات ها  ریو  را تعریف کند.2
ثر در حجم ها و ظرفات ها  ریو  را توضاح و.عوامل م3

 دهد.
 مقادیر نرمال هریک از پارامتر ها را بداند.. 4

 حرکتی: -روانی حیطه

شناختی، 

-روانی

حرکتی، 

 عاطفی

س نرانی، 
مباحثه ا ، 
 ،حل مسئله

،  آزمایشی
گروهی 
 کوچک

وایت برد، 

ماژیک،کتاب، 

 عکس، اسالید

  آموزشی ها 

فازیولوژ ، 

، رتبطمقاالت م

و وسایل 

 آزمایشی

120 

پرسش و پاسخ 

در انتها  

کالس ،ارائه 

 گزارش کار

تکوینی، 

 تشخیصی
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از رو  منحنی رسم شده حجم ها و ظرفات ها  ریو   .1
 را محاسبه نماید.

 .نتاجه آزمایش را گزارش و تفسار کند.2

 حیطه عاطفی:  

 وجه داشته باشد.در هنگام تدریس با دقت به درس ت. 1
 . در مباحث مطرح شده مشارکت فعال داشته باشد.2
شورکت و همراهوی    . در مباحث مطرح شده با اشوتاا  3

 نماید.

 امتحان نهایی  9

 :باشد قادر دانشجو
 دهد. انجام آزمایش ها  ارائه شده در طول ترم را

 

-روانی

 120  آزمایش حرکتی، 

 

 آزمون پایانی

 
 

 نحوه ارزشیابی:

 گردد. مانده در امتحان پایان ترم محاسبه می% باقی80و و آزمون میان ترم  فعالیت گروهی  ،تکالیف درسینمره با استفاده از  % کل20ارزشیابی به صورت کتبی که 
 

 نحوه محاسبه نمره کل:

 % کل نمره80   آزمون پایان ترم
 % کل نمره20  و فعالیت گروهی تکالیف درسی ،آزمون میان ترم 

 منابع:
 و هال فیزیولوژی پزشکی گایتون -1

 فیزیولوژی عملی، تالیف آقای علی نقی نژاد -2

 


