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شماره 

 جلسه

تاریخ 

 جلسه

اهداف میانی  )رئوس 

 مطالب(

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

 روان حرکتی(

طبقه هر 

 حیطه

 روش یاددهی

 یادگیری

مواد و وسایل 

 آموزشی
 ارزشیابینحوه تکالیف دانشجو زمان جلسه

1  
آشنننایی بننا کلیننات 

 فیزیولوژی غدد

 :باشد قادر دانشجو

 حیطه شناختی:

 ساختمان شیمیایی هورمون ها را توضیح دهد.  .1
 .ترشح و حمل هورمون ها در خون  را بداند .2
 را شرح دهد. مکانیسم عمل هورمون ها  .3

 حیطه عاطفی:

 در هنگام تدریس با انگیزه به درس توجه داشته باشد.. 1
 شرکت و همراهی نماید. . در مباحث مطرح شده با اشتیاق2

 

-شناختی
 عاطفی

سخنرانی، 
مباحثه ای، حل 

 مسئله

وایت برد، 

ماژیک،کتاب، 

 عکس، اسالید

  آموزشی های

فیزیولوژی، 

 مقاالت مرتبط

120 

شرکت در بحث 
گروهی، پاسخ 

به سواالت 
مطرح شده از 

 جلسه قبل

آزمون های 
 آغازین

2  

هورمنون  آشنایی با 

های هیپوفیز و کنترل 

آن هنننا توسننن   

 :باشد قادر دانشجو

 حیطه شناختی:

 .بیان کندفیز را هورمون های  لوب قدامی و خلفی غده هیپو .1

-شناختی
 عاطفی

سخنرانی، 
مباحثه ای، حل 

 مسئله

وایت برد، 

ماژیک،کتاب، 

کس، اسالیدع  

120 

شرکت در بحث 
گروهی، پاسخ 

به سواالت 

مرحله ای یا 

تکوینی، 

 تشخیصی

                                                 

 آزمایشی  گردش علمی، –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 میآزمون  

 جویان( برگزار گردد.دانش
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هیپوتداالموس را  هیپدوفیز توسدط   غدده   چگونگی تنظیم   .2 هیپوتاالموس
 .توضیح دهد

 حیطه عاطفی:

 در هنگام تدریس با انگیزه به درس توجه داشته باشد.. 1
 شرکت و همراهی نماید. . در مباحث مطرح شده با اشتیاق2

  آموزشی های

فیزیولوژی، 

 مقاالت مرتبط

مطرح شده از 
 جلسه قبل

3  

آشنایی بنا عملکنرد   

غننندد تیروئیننند و 

 پاراتیروئید

 :باشد قادر دانشجو

 حیطه شناختی:

ضدیح  ساخت و ترشح هورمون های متابولیک تیروئید را تو .1
 .دهد

 اعمال فیزیولوژیک هورمون تیروئید را توضیح دهد. .2
 .تنظیم ترسح هورمون تیروئید و کلسیم خون را شرح دهد .3

 حیطه عاطفی:

 در هنگام تدریس با انگیزه به درس توجه داشته باشد.. 1
 شرکت و همراهی نماید. . در مباحث مطرح شده با اشتیاق2

-شناختی
 عاطفی

سخنرانی، 
 مباحثه ای، حل

 مسئله

وایت برد، 

ماژیک،کتاب، 

 عکس، اسالید

  آموزشی های

فیزیولوژی، 

 مقاالت مرتبط

120 

شرکت در بحث 
گروهی، پاسخ 

به سواالت 
مطرح شده از 

 جلسه قبل

مرحله ای یا 

تکوینی، 

 تشخیصی

4  
آشنایی با چگنونگی  

 تنظیم قند خون

 :باشد قادر دانشجو

 حیطه شناختی:

 .رح دهدشرا پانکراس  ساختارآناتومیک .1

 متابولیک آن را شرح دهد. تانسولین و اثرا .2

 گلوکاگون و اعمال آن را توضیح دهد.  .3

 

   حیطه عاطفی:
 در هنگام تدریس با انگیزه به درس توجه داشته باشد.. 1
 شرکت و همراهی نماید. . در مباحث مطرح شده با اشتیاق2

-شناختی
 عاطفی

سخنرانی، 
مباحثه ای، حل 

 مسئله

وایت برد، 

یک،کتاب، ماژ

 عکس، اسالید

  آموزشی های

فیزیولوژی، 

 مقاالت مرتبط

120 

شرکت در بحث 
گروهی، پاسخ 

به سواالت 
مطرح شده از 

 جلسه قبل

مرحله ای یا 

تکوینی، 

 تشخیصی

5  
آشنایی با غده فنو   

 کلیوی

 :باشد قادر دانشجو

 حیطه شناختی:

 .ساخت و ترشح هورمون های قشر فوق کلیه را بداند .1

 را شرح دهد.آلدسترون  –نرالو کورتیکوئید ها اعمال می .2

 اعمال گلوکوکورتیکوئیدها را توضیح دهد. .3

 حیطه عاطفی:

-شناختی
 عاطفی

سخنرانی، 
مباحثه ای، حل 

 مسئله

وایت برد، 

تاب، ماژیک،ک

 عکس، اسالید

  آموزشی های

فیزیولوژی، 

 مقاالت مرتبط

120 

شرکت در بحث 
گروهی، پاسخ 

به سواالت 
مطرح شده از 

 جلسه قبل

مرحله ای یا 

تکوینی، 

 تشخیصی
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 در هنگام تدریس با انگیزه به درس توجه داشته باشد.. 1
 شرکت و همراهی نماید. . در مباحث مطرح شده با اشتیاق2

6  

فیزیولوژی آشنایی با 

زنان پیش از حاملگی 

 و هورمون های زنانه

 :باشد قادر دانشجو

 حیطه شناختی:

 را شرح دهد. نهاندام جنسی زنافیزیولوژی  .1
 را توضیح دهد. اووژنز و تکامل فولیکولی در تخمدان ها  .2

 چرخه ماهانه تخمدان را بداند.  .3

استرادیول و پروژسترون را  –اعمال هورمون های تخمدانی  .4
 توضیح دهد.

 –اثر متقابل بین هورمون ها ی تخمدانی و هیپوتاالموسدی   .5
 هیپوفیزی را شرح دهد.

 حیطه عاطفی:

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

 شرکت و همراهی نماید. . در مباحث مطرح شده با اشتیاق2

-شناختی
 عاطفی

سخنرانی، 
مباحثه ای، حل 

 مسئله

وایت برد، 

ماژیک،کتاب، 

 عکس، اسالید

  آموزشی های

فیزیولوژی، 

 مقاالت مرتبط

120 

شرکت در بحث 

گروهی، پاسخ 
به سواالت 

مطرح شده از 
 لسه قبلج

مرحله ای یا 

تکوینی، 

 تشخیصی

7  
فیزیولوژی آشنایی با 

 حاملگی و شیر دهی 

 :باشد قادر دانشجو

 حیطه شناختی:

 .مراحل بلوغ و بارور شدن تخمک را بداند .1
 .آناتومی و عملکرد جفت را تضیح دهد .2

 .عوامل هورمونی در دوران حاملگی را بداند .3

 .مراحل زایمان توضیح دهد .4

 .بیان کندی موثر در شیر دهی را عوامل هورمون .5

 حیطه عاطفی:

 در هنگام تدریس با انگیزه به درس توجه داشته باشد.. 1
 شرکت و همراهی نماید. . در مباحث مطرح شده با اشتیاق2

-شناختی

 عاطفی

سخنرانی، 
مباحثه ای، حل 

 مسئله

وایت برد، 

ماژیک،کتاب، 

 عکس، اسالید

  آموزشی های

فیزیولوژی، 

بطمقاالت مرت  

120 

شرکت در بحث 
گروهی، پاسخ 

به سواالت 

مطرح شده از 

 جلسه قبل

مرحله ای یا 

تکوینی، 

 تشخیصی

8  

اعمال تولید آشنایی با 

مثلننی و هورمننونی 

 مردانه 

 :باشد قادر دانشجو

 حیطه شناختی:

 اسپرماتوژنز را توضیح دهد. .1

 . هورمون های جنسی مردانه را توضیح دهد .2

 حیطه عاطفی:

-شناختی

 عاطفی

سخنرانی، 
مباحثه ای، حل 

 مسئله

وایت برد، 

ماژیک،کتاب، 

 عکس، اسالید

  آموزشی های

فیزیولوژی، 

120 

شرکت در بحث 
گروهی، پاسخ 

به سواالت 
شده از  مطرح

 جلسه قبل

مرحله ای یا 

تکوینی، 

 تشخیصی
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 در هنگام تدریس با انگیزه به درس توجه داشته باشد.. 1
 شرکت و همراهی نماید. . در مباحث مطرح شده با اشتیاق2

 

 مقاالت مرتبط

9  

آشنایی با اصول کلنی  

 –عملکننرد گننوارش  

حرکت و انتقال مخلوط 

 سازی غذا

 :باشد قادر دانشجو

 حیطه شناختی:

 رابشناسد. ساختار دستگاه گوارش.1

روده بزرگ را شرح  مکانیسم بلع، حرکات معده، روده باریک و.2
 دهد.

 را توضیح دهد.رفلکس اجابت مزاج  .3

 حیطه عاطفی:

 در هنگام تدریس با انگیزه به درس توجه داشته باشد.. 1
 شرکت و همراهی نماید. . در مباحث مطرح شده با اشتیاق2

-شناختی

 عاطفی

سخنرانی، 
مباحثه ای، حل 

 مسئله

وایت برد، 

ماژیک،کتاب، 

 عکس، اسالید

  آموزشی های

فیزیولوژی، 

 مقاالت مرتبط

120 

ث شرکت در بح

گروهی، پاسخ 
به سواالت 

مطرح شده از 
 جلسه قبل

مرحله ای یا 

تکوینی، 

 تشخیصی

10  
آشنننایی بننا اعمننال  

 ترشحی دستگاه گوارش

 :باشد قادر دانشجو

 حیطه شناختی:

 ترشح بزاق و گوارش شیمیایی در دهان را شرح دهد..1
 ترشح معده و تنظیم گوارش معدی را شرح دهد..2
 ل گوارشی آن را شرح دهد.ترشح لوز المعده و عم.3
 ترشح و گوارش روده ای را شرح دهد..4

 حیطه عاطفی:

 در هنگام تدریس با انگیزه به درس توجه داشته باشد.. 1
 شرکت و همراهی نماید. . در مباحث مطرح شده با اشتیاق2

-شناختی

 عاطفی

سخنرانی، 
مباحثه ای، حل 

 مسئله

وایت برد، 

ماژیک،کتاب، 

 عکس، اسالید

موزشیآ های   

فیزیولوژی، 

 مقاالت مرتبط

120 

شرکت در بحث 
گروهی، پاسخ 

به سواالت 
مطرح شده از 

 جلسه قبل

مرحله ای یا 

تکوینی، 

 تشخیصی

11  

آشنایی بنا سناختار و   

عملکرد کبد  و فرآینند   

هضننم و جننذا مننواد 

 غذایی در روده

 :باشد قادر دانشجو

 حیطه شناختی:

 یق توضیح دهد.اعمال کبد و کیسه صفرا به طور دق.1

 جریان خون پرتال را توضیح دهد..2

، نقش روده بزرگ در جذب  در روده باریک  جذب مواد غذایی.3
آب و الکترولیت ها ، اهمیت فلور روده و فرآیند دفع را توضدیح  

 دهد.

 حیطه عاطفی:

-شناختی

 عاطفی

سخنرانی، 
مباحثه ای، حل 

 مسئله

وایت برد، 

ماژیک،کتاب، 

 عکس، اسالید

  آموزشی های

فیزیولوژی، 

 مقاالت مرتبط

120 

شرکت در بحث 
گروهی، پاسخ 

به سواالت 
مطرح شده از 

 جلسه قبل

مرحله ای یا 

تکوینی، 

 تشخیصی
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 در هنگام تدریس با انگیزه به درس توجه داشته باشد.. 1
 شرکت و همراهی نماید. اق. در مباحث مطرح شده با اشتی2
 

11  

آشنایی بنا سناختار   

ی ادرار و کلیه و مجار

 مکانیسم فیلتراسیون

 :باشد قادر دانشجو

 حیطه شناختی:

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

 ساختمان نفرون ها و خونرسانی آن ها را شرح دهد. .2
مفهوم تنظیم اتوماتیک و تنظیم جریدان خدون کلیدوی را     .3

 توضیح دهد.

 مفهوم فیلتراسیون گلومرولی و کلیرانس کلیدوی را شدرح   .4
 دهد.

 حیطه عاطفی:

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

 شرکت و همراهی نماید. . در مباحث مطرح شده با اشتیاق2

 

-شناختی

 عاطفی

سخنرانی، 
مباحثه ای، حل 

 مسئله

وایت برد، 

ماژیک،کتاب، 

 عکس، اسالید

  آموزشی های

فیزیولوژی، 

 مقاالت مرتبط

120 

شرکت در بحث 
، پاسخ گروهی

به سواالت 
مطرح شده از 

 جلسه قبل

مرحله ای یا 

تکوینی، 

 تشخیصی

12  

آشنایی بنا مکانیسنم   

تولینند ادرار توسنن  

کلیه و تنظیم تعنادل  

 اسید و باز

 :باشد قادر دانشجو

 حیطه شناختی:

د انتقال در کلیه شامل بازجذب و ترشح توبولی ، نقش فرآین .1
 بدن را شرح دهد. توبول انتهایی در تنظیم تعادل یونی در

تغلیظ و رقیق سازی ادرار و تنظیم اسدموالریته را توضدیخ    .2
 دهد. 

 تنظیم کلیوی پتاسیم ، کلسیم و فسفات را توضیح دهد.  .3

4. pH .را تعریف کند 
یدوز و مکانیسم های جبرانی آن ها را شرح سانواع الکالوز و ا .5

 دهد.
 .شرح دهدرا  PHنقش کلیه را در تنظیم  .6

 :حیطه عاطفی

 در هنگام تدریس با انگیزه به درس توجه داشته باشد.. 1
 شرکت و همراهی نماید. . در مباحث مطرح شده با اشتیاق2

-شناختی

 عاطفی

سخنرانی، 
مباحثه ای، حل 

 مسئله

وایت برد، 

ماژیک،کتاب، 

 عکس، اسالید

  آموزشی های

فیزیولوژی، 

 مقاالت مرتبط

120 

شرکت در بحث 
گروهی، پاسخ 

به سواالت 
مطرح شده از 

 جلسه قبل

مرحله ای یا 

تکوینی، 

 تشخیصی
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13  

بننندی کلننی جمنن 

مطالنننب و رفننن  

 اشکاالت

 :باشد قادر دانشجو

 حیطه شناختی:

دانشجو  بتواند مطالب ارایه شده در طول ترم را توضیح جامعی .1
 بدهد.

 هدف از ارایه این واحد درسی را درک کرده باشد.. 2

 حیطه عاطفی:

 تیاق در امتحان پایان ترم شرکت نماید.با انگیزه و اش .1

 

-شناختی

 عاطفی
 120 ---- حل مسئله

حل سواالت 
 داده شده

 آزمون پایانی

 نحوه ارزشیابی:

 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     ایان ترمآزمون پ
 % کل نمره20    کوئیز و تکالیف درسی

 مناب :
 فیزیولوژی پزشکی گایتون و هال -1

 فیزیولوژی پزشکی برن و لوی -2

 فیزیولوژی گانونگ -3

 


