
 

 حیذریِتزتت  ػلَم پشؽکی داًؾگاُ پشؽکی ٍ تَعؼِ آهَسػ اتهزکش هطالؼ          
 

 ٍرُفزم طزح د

 
 2فیسیولوشی  : نام درس

 2 واحذ: تعذاد
 رشته تحصیلی:

 هوشبری
 هقطع تحصیلی دانشجویاى:

 کارشناسی
ساختواى هحل برگساری: 

 یهعاونت آهوزش یکالس ها
 هذرس:

 آقای دکتر اشدری و خانن دکتر بهشتی
 6971-79نیوسال اول تحصیلی 

 هختلف بذى یدستگاهها ارگانها و یولوشیسیبا ف ییآشنا: هذف کلی درس

 

ؽوارُ 

 جلغِ

تاریخ 

 جلغِ

اّذاف هیاًی  

 )رئَط هطالة(

اّذاف ٍیضُ )تز اعاط عِ حیطِ اّذاف آهَسؽی: ؽٌاختی، ػاطفی، رٍاى 

 حزکتی(

طثقِ ّز 

 حیطِ

 رٍػ یاددّی

 یادگیزی

هَاد ٍ ٍعایل 

 آهَسؽی
 ارسؽیاتیًحَُ تکالیف داًؾجَ سهاى جلغِ

1  

آؽٌایی تا 

فیشیَلَصی 

 ذدغ

 :ثبشذ قبدر داوشجً

 حیطِ ؽٌاختی:

 را تَضیح دّذ ػول آًْا غنیٍ هکاً ّا را تؾٌاعذَّرهَى 

 را تَضیح دّذ. یکل نغیهتاتَل

 حیطِ ػاطفی:

 ذ.ش. در َىگبم تذریس ثٍ درس تًجٍ داشتٍ ثب1
 . در مجبحث مطرح شذٌ مشبرکت فعبل داشتٍ ثبشذ.2
 .ثٍ مجبحث ثب دقت گًش دَذ.3

 تذى شرکت ي َمراَی ومبیذ. شذٌ ثب اشتیبق . در مجبحث مطرح4

-شىبختی
 عبطفی

 سخنراني،

فيلم،  نمايش
اساليد، 

پرسش و 
 پاسخ

يایت ثرد، 

مبشیک،کتبة، 

 عکس، اسالیذ

 آمًزشی َبي

فیسیًلًشي، 

 مقبالت مرتجط

121 
 پزعؼ ٍ پاعخ

 کالعی

آزمون های 
 آغازین

2  

آؽٌایی تا غذد 

تیزٍئی ٍ پارا 

 تیزٍئیذ

 :شذثب قبدر داوشجً

 حیطِ ؽٌاختی:

 هلکزد غذُ تیزٍپیذ را ؽزح دّذ.

 ػولکزد غذُ پاراتیزٍئیذ را ؽزح دّذ.

 حیطِ ػاطفی:

-شىبختی
 عبطفی

 سخنراني،

فيلم،  نمايش
اساليد، 

پرسش و 

يایت ثرد، 

مبشیک،کتبة، 

 عکس، اسالیذ

 آمًزشی َبي

فیسیًلًشي، 

121 
 پزعؼ ٍ پاعخ

 کالعی
 آسهَى تکَیٌی

                                                 

 گردش علمی، آزمبیطی  –پرسص و پبسخ  –حل مسئله  –گروهی کوچک، نمبیطی  –ای توانذ ضبمل: سخنرانی، مببحثهیبدگیری می –روش یبددهی   


)پبیبن یک دوره یب مقطع آموزضی بب هذف قضبوت در مورد تسلط  یب تراکمی نیای یب تکوینی )در فراینذ تذریس بب هذف ضنبسبیی قوت و ضعف دانطجویبن( و آزمون پبیبتواننذ به صورت آزمون ورودی )آگبهی از سطح آمبدگی دانطجویبن( مرحلههب بر اسبس اهذاف میآزمون  

 دانطجویبن( برگسار گردد.
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 ذ.ش. در َىگبم تذریس ثٍ درس تًجٍ داشتٍ ثب1
 . در مجبحث مطرح شذٌ مشبرکت فعبل داشتٍ ثبشذ.2
 .ثٍ مجبحث ثب دقت گًش دَذ.3
 یذ.شرکت ي َمراَی ومب . در مجبحث مطرح شذٌ ثب اشتیبق4

 مقبالت مرتجط پاسخ

3  

غذد  آؽٌایی تا

ّیپَفیش، 

 ّیپَتاالهَط

غذد  یَلَصیشیف

لَسالوؼذُ ٍ فَق 

 کلیَی

 :ثبشذ قبدر داوشجً

 یطِ ؽٌاختی:ح

 ػولکزد غذُ ّیپَفیز را ؽزح دّذ.

 ػولکزد غذُ ّیپَتاالهَط را ؽزح دّذ.

 ػولکزد غذد پلَس الوؼذُ ٍ فَق کلیَی  را ؽزح دّذ.

 حیطِ ػاطفی:

 ذ.ش. در َىگبم تذریس ثٍ درس تًجٍ داشتٍ ثب1
 . در مجبحث مطرح شذٌ مشبرکت فعبل داشتٍ ثبشذ.2
 .ثٍ مجبحث ثب دقت گًش دَذ.3
 شرکت ي َمراَی ومبیذ. ر مجبحث مطرح شذٌ ثب اشتیبق. د4

-شىبختی
 عبطفی

 سخنراني،

فيلم،  نمايش
اساليد، 

پرسش و 
 پاسخ

يایت ثرد، 

مبشیک،کتبة، 

 عکس، اسالیذ

 آمًزشی َبي

فیسیًلًشي، 

 مقبالت مرتجط

121 
 پزعؼ ٍ پاعخ

 کالعی
 آسهَى تکَیٌی

4  

آؽٌایی تا 

فیشیَلَصی 

 غذد

 :ثبشذ قبدر داوشجً

 ؽٌاختی: حیطِ

 را تَضیح دّذ ػول آًْا غنیٍ هکاً ّا را تؾٌاعذَّرهَى 

 را تَضیح دّذ. یکل نغیهتاتَل

 حیطِ ػاطفی:

 ذ.ش. در َىگبم تذریس ثٍ درس تًجٍ داشتٍ ثب1
 . در مجبحث مطرح شذٌ مشبرکت فعبل داشتٍ ثبشذ.2

 .ثٍ مجبحث ثب دقت گًش دَذ.3

 تذى اَی ومبیذ.شرکت ي َمر . در مجبحث مطرح شذٌ ثب اشتیبق4

-شىبختی
 عبطفی

 سخنراني،

فيلم،  نمايش
اساليد، 

پرسش و 
 پاسخ

يایت ثرد، 

مبشیک،کتبة، 

 عکس، اسالیذ

 آمًزشی َبي

فیسیًلًشي، 

 مقبالت مرتجط

121 
 پزعؼ ٍ پاعخ

 کالعی
 آسهَى تکَیٌی

5  

آؽٌایی تا غذد 

تیزٍئی ٍ پارا 

 تیزٍئیذ

 :ثبشذ قبدر داوشجً

 حیطِ ؽٌاختی:

 زٍپیذ را ؽزح دّذ.هلکزد غذُ تی

 ػولکزد غذُ پاراتیزٍئیذ را ؽزح دّذ.

 حیطِ ػاطفی:

 ذ.ش. در َىگبم تذریس ثٍ درس تًجٍ داشتٍ ثب1

-شىبختی
 عبطفی

 سخنراني،

فيلم،  يشنما
اساليد، 

پرسش و 

يایت ثرد، 

مبشیک،کتبة، 

 عکس، اسالیذ

 آمًزشی َبي

فیسیًلًشي، 

 

 

 

 

 

 پزعؼ ٍ پاعخ

 کالعی
 آسهَى تکَیٌی
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 . در مجبحث مطرح شذٌ مشبرکت فعبل داشتٍ ثبشذ.2
 .ثٍ مجبحث ثب دقت گًش دَذ.3
 شرکت ي َمراَی ومبیذ. . در مجبحث مطرح شذٌ ثب اشتیبق4

 121 مقبالت مرتجط پاسخ

6  

آؽٌایی تا 

فیشیَلَصی 

 تخوذاى

 :ثبشذ قبدر داوشجً

 حیطِ ؽٌاختی:

 فیشیَلَصی تخوذاى را ؽزح دّذ.

 یح دّذ.یشیَلَصی عیکل هاّاًِ را تَض

 یشیَلَصی تلَؽ را ؽزح دّذ.

 حیطِ ػاطفی:

 ذ.ش. در َىگبم تذریس ثٍ درس تًجٍ داشتٍ ثب1
 . در مجبحث مطرح شذٌ مشبرکت فعبل داشتٍ ثبشذ.2
 .ثٍ مجبحث ثب دقت گًش دَذ.3

 

-شىبختی
 عبطفی

سخىراوی، 
مجبحثٍ اي، حل 

 مسئلٍ

يایت ثرد، 

مبشیک،کتبة، 

 عکس، اسالیذ

 آمًزشی َبي

ي، فیسیًلًش

 مقبالت مرتجط

121 

شرکت در ثحث 

گريَی، پبسخ 
ثٍ سًاالت 

مطرح شذٌ از 
 جلسٍ قجل

هزحلِ ای یا 

تکَیٌی، 

 تؾخیصی

7  

آؽٌایی تا 

فیشیَلَصی 

 تیضِ

 :ثبشذ قبدر داوشجً

 حیطِ ؽٌاختی:

فیشیَلَصی تیضِ ٍ تلَؽ پغزّا را ؽزح دّذ. ػولکزد پزٍعتاگلٌذیي ّا را 

 تَضیح دّذ.

 حیطِ ػاطفی:

 ذ.شَىگبم تذریس ثٍ درس تًجٍ داشتٍ ثب . در1
 . در مجبحث مطرح شذٌ مشبرکت فعبل داشتٍ ثبشذ.2
 .ثٍ مجبحث ثب دقت گًش دَذ.3

 

-شىبختی
 عبطفی

سخىراوی، 
مجبحثٍ اي، حل 

 مسئلٍ

يایت ثرد، 

مبشیک،کتبة، 

 عکس، اسالیذ

 آمًزشی َبي

فیسیًلًشي، 

 مقبالت مرتجط

121 

شرکت در ثحث 
گريَی، پبسخ 

ت ثٍ سًاال
مطرح شذٌ از 

 جلسٍ قجل

هزحلِ ای یا 

تکَیٌی، 

 تؾخیصی

8  
آؽٌایی تا  

حزکات دعتگاُ 

 گَارػ

 :ثبشذ قبدر داوشجً

 حیطِ ؽٌاختی:

ًحَُ جَیذى ٍ تلغ، حزکات هؼذُ ٍ رٍدُ تاریک، حزکات رٍدُ تشرگ ٍ ًاحیِ 

 آًَرکتال را ؽزح دّذ.

 رفلکظ اجاتت هشاج را تَضیح دّذ.

 حیطِ ػاطفی:

 ذ.شبم تذریس ثٍ درس تًجٍ داشتٍ ثب. در َىگ1

-شىبختی
 عبطفی

سخىراوی، 
مجبحثٍ اي، حل 

 مسئلٍ

يایت ثرد، 

مبشیک،کتبة، 

 عکس، اسالیذ

 آمًزشی َبي

فیسیًلًشي، 

 مقبالت مرتجط

121 

شرکت در ثحث 
گريَی، پبسخ 

ثٍ سًاالت 
طرح شذٌ از م

 جلسٍ قجل

هزحلِ ای یا 

تکَیٌی، 

 تؾخیصی
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 . در مجبحث مطرح شذٌ مشبرکت فعبل داشتٍ ثبشذ.2
 .ثٍ مجبحث ثب دقت گًش دَذ.3

 

9  

آؽٌایی تا 

گَارػ 

 ؽیویایی

 :ثبشذ قبدر داوشجً

 حیطِ ؽٌاختی:

 تزؽح تشاق ٍ گَارػ ؽیویایی در دّاى را ؽزح دّذ.

 تزؽح هؼذُ ٍ تٌظین گَارػ هؼذی را ؽزح دّذ.

 تزؽح لَس الوؼذُ ٍ ػول گَارؽی آى را ؽزح دّذ.

 ی را ؽزح دّذ.تزؽح ٍ گَارػ رٍدُ ا

جذب، اػوال هتاتَلیک کثذی، تؼادل رصین غذایی ٍ اثزات ٍیتاهیي ّا را 

 تَضیح دّذ.

 حیطِ ػاطفی:

 ذ.ش. در َىگبم تذریس ثٍ درس تًجٍ داشتٍ ثب1
 . در مجبحث مطرح شذٌ مشبرکت فعبل داشتٍ ثبشذ.2
 .ثٍ مجبحث ثب دقت گًش دَذ.3

 

-شىبختی
 عبطفی

سخىراوی، 
مجبحثٍ اي، حل 

 لٍمسئ

يایت ثرد، 

مبشیک،کتبة، 

 عکس، اسالیذ

 آمًزشی َبي

فیسیًلًشي، 

 مقبالت مرتجط

121 

شرکت در ثحث 
گريَی، پبسخ 

ثٍ سًاالت 
مطرح شذٌ از 

 جلسٍ قجل

هزحلِ ای یا 

تکَیٌی، 

 تؾخیصی

11  

آؽٌایی تا 

آًاتَهی کلیِ ٍ 

هکاًیغن 

 فیلتزاعیَى

 :ثبشذ قبدر داوشجً

 حیطِ ؽٌاختی:

 آًاتَهی کلیِ را ؽزح دّذ.

چگًَگی گزدػ خَى کلیَی، ًفزٍى، فیلتزاعیَى گلَهزٍلی ٍ اًذاسُ گیزی 

 آى را ؽزح دّذ.

 هکاًیغن ّای تَتَلی کلیزاًظ پالعوا را ؽزح دّذ.

 حیطِ ػاطفی:

 ذ.ش. در َىگبم تذریس ثٍ درس تًجٍ داشتٍ ثب1
 . در مجبحث مطرح شذٌ مشبرکت فعبل داشتٍ ثبشذ.2
 بحث ثب دقت گًش دَذ..ثٍ مج3

 

-شىبختی
 عبطفی

سخىراوی، 

مجبحثٍ اي، حل 
 مسئلٍ

يایت ثرد، 

مبشیک،کتبة، 

 عکس، اسالیذ

 آمًزشی َبي

فیسیًلًشي، 

 مقبالت مرتجط

121 

شرکت در ثحث 
گريَی، پبسخ 

ثٍ سًاالت 
مطرح شذٌ از 

 جلسٍ قجل

هزحلِ ای یا 

تکَیٌی، 

 تؾخیصی

آؽٌایی تا   11
 :ثبشذ درقب داوشجً

 حیطِ ؽٌاختی:

-شىبختی
 عبطفی

سخىراوی، 
مجبحثٍ اي، حل 

يایت ثرد، 

مبشیک،کتبة، 
121 

ثحث شرکت در 
گريَی، پبسخ 

هزحلِ ای یا 

تکَیٌی، 
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گَارػ 

 ؽیویایی

 تزؽح تشاق ٍ گَارػ ؽیویایی در دّاى را ؽزح دّذ.

 تزؽح هؼذُ ٍ تٌظین گَارػ هؼذی را ؽزح دّذ.

 تزؽح لَس الوؼذُ ٍ ػول گَارؽی آى را ؽزح دّذ.

 تزؽح ٍ گَارػ رٍدُ ای را ؽزح دّذ.

جذب، اػوال هتاتَلیک کثذی، تؼادل رصین غذایی ٍ اثزات ٍیتاهیي ّا را 

 دّذ. تَضیح

 حیطِ ػاطفی:

 ذ.ش. در َىگبم تذریس ثٍ درس تًجٍ داشتٍ ثب1
 . در مجبحث مطرح شذٌ مشبرکت فعبل داشتٍ ثبشذ.2
 .ثٍ مجبحث ثب دقت گًش دَذ.3

 

 عکس، اسالیذ مسئلٍ

 آمًزشی َبي

فیسیًلًشي، 

 مقبالت مرتجط

ثٍ سًاالت 
مطرح شذٌ از 

 جلسٍ قجل

 تؾخیصی

12  
آؽٌایی تا 

 PHتٌظین 

 :ثبشذ قبدر داوشجً

 حیطِ ؽٌاختی:

PH .را تؼزیف کٌذ 

 اًَاع الکالَس ٍ ایذٍس ٍ هکاًیغن ّای جثزاًی آى ّا را ؽزح دّذ.

 اثزات تافزی خَى را ؽزح دّذ.

 ؽزح دّذ. PHتٌظین  ًقؼ تٌفظ ٍ کلیِ را در

 حیطِ ػاطفی:

 ذ.ش. در َىگبم تذریس ثٍ درس تًجٍ داشتٍ ثب1
 . در مجبحث مطرح شذٌ مشبرکت فعبل داشتٍ ثبشذ.2

 .ثٍ مجبحث ثب دقت گًش دَذ.3
 

-شىبختی
 عبطفی

 سخنراني،

فيلم،  نمايش
اساليد، 

پرسش و 
 پاسخ

يایت ثرد، 

مبشیک،کتبة، 

 عکس، اسالیذ

 آمًزشی َبي

فیسیًلًشي، 

 مقبالت مرتجط

 
 پزعؼ ٍ پاعخ

 کالعی

پزعؼ ٍ پاعخ ٍ 

حضَر فؼال در 

 ، کالط

 آسهَى پایاًی

13  

آؽٌایی تا 

علَل ػصثی ٍ 

فیشیَلَصی 

ًخاع ٍ هخ ٍ 

 هخچِ

 :ثبشذ قبدر داوشجً

 حیطِ ؽٌاختی:

 علَل ػصثی را تَضیح دّذ.

 فیشیَلَصی ًخاع، هخ ٍ هخچِ را ؽزح دّذ.

 فشیَلَصی تؼادل را ؽزح دّذ.

 یَلَصی تاالهَط ٍ ّیپَتاالهَط را تَضیح دّذ.فیش

 حیطِ ػاطفی:

-شىبختی
 عبطفی

سخىراوی، 
 مجبحثٍ اي

ت ثرد، يای

مبشیک،کتبة، 

 عکس، اسالیذ

 آمًزشی َبي

فیسیًلًشي، 

 مقبالت مرتجط

121 

شرکت در ثحث 
گريَی ي حل 

 مسبئل

پزعؼ ٍ پاعخ ٍ 

حضَر فؼال در 

 ، کالط
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 ذ.ش. در َىگبم تذریس ثٍ درس تًجٍ داشتٍ ثب1
 . در مجبحث مطرح شذٌ مشبرکت فعبل داشتٍ ثبشذ.2
 .ثٍ مجبحث ثب دقت گًش دَذ.3
 شرکت ي َمراَی ومبیذ. . در مجبحث مطرح شذٌ ثب اشتیبق4

14  

آؽٌایی تا 

فیشیَلَصی قؾز 

 هخ

 :ثبشذ قبدر داوشجً

 حیطِ ؽٌاختی:

 فیشیَلَصی قؾز هخ را ؽزح دّذ.

 یادگیزی ٍحافظِ را تَضیح دّذ.

 لکظ ّای ؽزطی عیغتن هؾثک را تَضیح دّذ.رف

 

 حیطِ ػاطفی:

 ذ.ش. در َىگبم تذریس ثٍ درس تًجٍ داشتٍ ثب1
 . در مجبحث مطرح شذٌ مشبرکت فعبل داشتٍ ثبشذ.2
 .ثٍ مجبحث ثب دقت گًش دَذ.3
 شرکت ي َمراَی ومبیذ. . در مجبحث مطرح شذٌ ثب اشتیبق4

-شىبختی
 عبطفی

سخىراوی، 
 مجبحثٍ اي

د، يایت ثر

مبشیک،کتبة، 

 عکس، اسالیذ

 آمًزشی َبي

فیسیًلًشي، 

 مقبالت مرتجط

121 

شرکت در ثحث 
گريَی ي حل 

 مسبئل
 آسهَى پایاًی

15  

آؽٌایی تا 

عیغتن لیوثیک 

ٍ اػصاب خَد 

 هختار

 :ثبشذ قبدر داوشجً

 حیطِ ؽٌاختی:

 عیغتن لیوثیک را ؽزح دّذ.

 عیغتن اػصاب خَدکار را ؽزح دّذ.

 ؼزیف کٌذ.اهَاج هغشی را ت

 حیطِ ػاطفی:

 ذ.ش. در َىگبم تذریس ثٍ درس تًجٍ داشتٍ ثب1
 . در مجبحث مطرح شذٌ مشبرکت فعبل داشتٍ ثبشذ.2
 .ثٍ مجبحث ثب دقت گًش دَذ.3
 شرکت ي َمراَی ومبیذ. . در مجبحث مطرح شذٌ ثب اشتیبق4

-شناختی
 عاطفی

سخىراوی، 
مجبحثٍ اي، حل 

 مسئلٍ

يایت ثرد، 

مبشیک،کتبة، 

اسالیذ عکس،  

 آمًزشی َبي

فیسیًلًشي، 

 مقبالت مرتجط

121 

شرکت در ثحث 
گريَی، پبسخ 

ثٍ سًاالت 

مطرح شذٌ از 
 جلسٍ قجل

هزحلِ ای یا 

تکَیٌی، 

 تؾخیصی

16  

آؽٌایی تا 

فیشیَلَصی 

 خَاب

 :ثبشذ قبدر داوشجً

 حیطِ ؽٌاختی:

 اهَاج هغشی را تؼزیف کٌذ.

 اًَاع خَاب ٍ هزاحل اى را ؽزح دّذ.

-شناختی
 عاطفی

سخىراوی، 
مجبحثٍ اي، حل 

 مسئلٍ

يایت ثرد، 

مبشیک،کتبة، 

 عکس، اسالیذ

121 

شرکت در ثحث 
گريَی، پبسخ 

ثٍ سًاالت 
مطرح شذٌ از 

هزحلِ ای یا 

تکَیٌی، 

 تؾخیصی



 

 حیذریِتزتت  ػلَم پشؽکی داًؾگاُ پشؽکی ٍ تَعؼِ آهَسػ اتهزکش هطالؼ          
 

 طفی:حیطِ ػا

 ذ.ش. در َىگبم تذریس ثٍ درس تًجٍ داشتٍ ثب1
 . در مجبحث مطرح شذٌ مشبرکت فعبل داشتٍ ثبشذ.2
 .ثٍ مجبحث ثب دقت گًش دَذ.3
 شرکت ي َمراَی ومبیذ. . در مجبحث مطرح شذٌ ثب اشتیبق4

یآمًزش َبي  

فیسیًلًشي، 

 مقبالت مرتجط

 جلسٍ قجل

17  

تٌذی کلی جوغ

هطالة ٍ رفغ 

 اؽکاالت

 :ثبشذ قبدر داوشجً

 حیطِ ؽٌاختی:

 داوشجً  ثتًاوذ مطبلت ارایٍ شذٌ در طًل ترم را تًضیح جبمعی ثذَذ.
 ایه ياحذ درسی را درک کردٌ ثبشذ. َذف از ارایٍ

 حیطِ ػاطفی:

 ثب اوگیسٌ ي اشتیبق در امتحبن پبیبن ترم شرکت ومبیذ.

 

-شناختی
 عاطفی

 121 ---- حل مسئلٍ
حل سًاالت 

 دادٌ شذٌ
 آسهَى پایاًی

 

 ًحَُ ارسؽیاتی:

 گردد.تحبن پبیبن ترم محبسبه میمبنذه در ام% ببقی00% کل نمره بب استفبده از کوئیس و 20ارزضیببی به صورت کتبی که 
 

 ًحَُ هحاعثِ ًوزُ کل:

 % کل نمره00     آزمون پبیبن ترم
 % کل نمره20    کوئیس و تکبلیف درسی

 

 هٌاتغ:
 فیسیولوشی پسضکی گبیتون و هبل -1

 فیسیولوشی پسضکی برن و لوی -2

 فیسیولوشی گبنونگ -3

 


