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شماره 

 جلسه

تاریخ 

 جلسه

اهداف میانی  )رئوس 

 مطالب(

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

 روان حرکتی(

طبقه هر 

 حیطه

 روش یاددهی

 یادگیری

مواد و وسایل 

 آموزشی
 ارزشیابینحوه تکالیف دانشجو زمان جلسه

1  
مقدمهها  ب  ههم   هه   

فیزیولهههههههو ب   
 فیزیولو ب س ول

 د نشجو  تو ند

 حیطا شناختی: 

 را شرح دهد هومئوستاز و فیدبکهای فیزیولوژیک. 
 را توجیه کند. مقایسه محیط داخل و خارج سلول 

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

 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،

 

2  
 نتقال مو د  ز خهلل  

 غشاء

 د نشجو  تو ند

  حیطا شناختی: 

 را بداند.توزیع یونها در دو سوی غشا 

 را بداند. مفهوم پتانسیل استراحت غشا 

  اطفیحیطا 

 داشته باشد. توجه به نکات مطرح شده حین تدریس 

 داشته باشد. فعال در مباحث کالسی مشارکت

 -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 پایا)آگاهی از سطح آمادگی دانشجویان( مرحله توانند به صورت آزمون ورودیها بر اساس اهداف میآزمون  

 دانشجویان( برگزار گردد.
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3 
 

 
آشههنایی  هها غشههاب 

 س ولتحمیک پذیم 

 د نشجو  تو ند

  حیطا شناختی: 

  شرح دهد. راغشای بافتهای تحریک پذیر 

 را  چگونگی ایجاد پتانسیل عمل و مقایسه انواع آن در بافتهای مختلف
 شرح دهد.

  اطفیحیطا 

 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،

 

4 

 
 
 
 

 نقبهههاض   هههل  
 مخطط   صاف

 

 د نشجو  تو ند

  حیطا شناختی: 

 را شرح دهد. نحوه انقباض در عضالت مخطط 

 را شرح دهد. نحوه انقباض در عضالت صاف 

  اطفیحیطا 

 داشته باشد. توجه به نکات مطرح شده حین تدریس 

 داشته باشد. ر مباحث کالسیمشارکت فعال د 

 -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 

 
 
 
 
 

 د ما  حه   نقبهاض   
   لنی

 د نشجو  تو ند

  حیطا شناختی: 

 شرح دهد.را  نحوه انقباض ایزومتریک و ایزوتونیک 

 را شرح دهد. عضله-هدایت سیناپسی در عصب 

  اطفیحیطا 

 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 همرحل
 تکوینی،

 

6 

 
 
 
 
 

 آشنایی  ا    ا ق بی

 د نشجو  تو ند

  حیطا شناختی: 

 را شرح دهد. ویژگیهای عضله قلبی 

 را شرح دهد. مکانیک و برونده قلبی 

 

  اطفیحیطا 

 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،

 

 ای یامرحله شرکت فعال در  120 اسالید -سخنرانی -شناختی د نشجو  تو ند   هد یت  لکتمیکی در  7



 

 حیدریهتربت  علوم پزشکی دانشگاه پزشکی موزشو توسعه آ اتمرکز مطالع          
 

  حیطا شناختی:  ق ب

 را شرح دهد. بافت بخصوص انتقال تحریک در قلب 

 را شرح دهد. اعصاب اتونوم قلبی و اثرات آنها 

  را شرح دهد. یونها و هورمونها بر کار قلباثر 

  اطفیحیطا 

 داشته باشد. توجه به نکات مطرح شده حین تدریس 

 داشته باشد. مشارکت فعال در مباحث کالسی 

 وایت برد مباحثه ای عاطفی
 تصاویر و مقاالت 

 مرتبط با بحث

 تکوینی، مباحثات کالسی
 

8  

 
آشهههههنایی  ههههها 

  لکتم کاردیوگم م
 

 د نشجو  تو ند

  حیطا شناختی: 

 را شرح دهد. فعالیت الکتریکی قلب و اشتقاقهای آن 

 را بشناسد. محور اشتقاق و مثلث آینتهون 

 محور قلب و مراکز نابجای تولید ایمپالس 

  اطفیحیطا 

 داشته باشد. توجه به نکات مطرح شده حین تدریس 

 داشته باشد. فعال در مباحث کالسی مشارکت 

 -شناختی
 عاطفی

 -سخنرانی
 مباحثه ای

 اسالید
 وایت برد

 تصاویر و مقاالت 
 مرتبط با بحث

120 
 شرکت فعال در 
 مباحثات کالسی

ای یا مرحله
 تکوینی،

 

9  

 

 
 

آشنایی  ا  صول ک ی 
 سیست  

 گمدش خون در  دن

 د نشجو  تو ند

  حیطا شناختی: 

 را بشناشد. گردش خون قوانین فیزیکی 

  را بشناسد.عوامل مولد جریان خون 
  اطفیحیطا 

 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،

 

10  

آشههنایی  هها گههمدش 
خهههون  یشهههمیانی  

  ریدب   مویمگی(

 د نشجو  تو ند

  حیطا شناختی: 

 .گردش خون شریانی و فشار در عروق مختلف را بشناسد 

  گردش خون مویرگی، فشارهای هیدرواستاتیک و قانون استارلینگ را
 شرح دهد.

 بی را بشناسد.مکانیسمهای تنظیم برونده قل 
  اطفیحیطا 

 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،
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11  

 

جمیهان    صول تنظی 
 خون در  دن

 د نشجو  تو ند

  حیطا شناختی: 

 .تنظیم عصبی فشار خون را شرح دهد 

 .تنظیم هورمونی فشار خون را شرح دهد 

  اطفیحیطا 

 توجه به نکات مطرح شده حین تدریس 

 مشارکت فعال در مباحث کالسی 

 -شناختی
 عاطفی

 -سخنرانی
 مباحثه ای

 اسالید
 وایت برد

 تصاویر و مقاالت 
 با بحثمرتبط 

120 
 شرکت فعال در 
 مباحثات کالسی

ای یا مرحله
 تکوینی،

 

12  
آشههنایی  هها گههمدش 

 خون ریوب   لنف

 د نشجو  تو ند

  حیطا شناختی: 

 را بشناسد. گردش خون پولمونر و لنفاتیک 

 اثر فعالیت اتونومیک بر گردش خون و شوک 

 را بداند. عروقی-گردش خون و فعالیت قلبی 
  اطفیحیطا 

 داشته باشد. ه نکات مطرح شده حین تدریستوجه ب 

 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  
 صههول آشههنایی  هها 
 مکانیک تنفس

 د نشجو  تو ند

  حیطا شناختی: 

 را بشناسد. مکانیک تنفس 

 را شرح دهد. کمپلیانس ریوی و خاصیت ارتجاعی 

 را شرح دهد. نقش سورفاکتانت و کار سیستم تنفسی 
  اطفیحیطا 

 داشته باشد. توجه به نکات مطرح شده حین تدریس 

 داشته باشد. مشارکت فعال در مباحث کالسی 

 -شناختی
 عاطفی

 -سخنرانی
 مباحثه ای

 یداسال
 وایت برد

 تصاویر و مقاالت 
 مرتبط با بحث

120 
 شرکت فعال در 
 مباحثات کالسی

ای یا مرحله
 تکوینی،

 

14  

 
حج  ها   ظمفیتهاب 

 ریوب

 

 د نشجو  تو ند

  حیطا شناختی: 

  را بشناسد. و منحنی آنهاحجم ها و ظرفیتهای ریوی 

 را بشناسد. قوانین گازها و انتقال آنها در بدن 

  اطفیحیطا 

 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،

 

ای یا مرحله شرکت فعال در  120 اسالید -سخنرانی -شناختی  تو ند د نشجو   15
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آشنایی  ا نحوه تبادل 
 گازها

 

  حیطا شناختی: 

 ..تبادالت بین آلوول و خون را بشناسد 

 .نحوه انتقال گازها در خون را شرح دهد 

 .تبادالت گازها در بافتها را شرح دهد 
  اطفیحیطا 

 داشته باشد. توجه به نکات مطرح شده حین تدریس 

 داشته باشد. مشارکت فعال در مباحث کالسی 

 وایت برد ایمباحثه  عاطفی
 تصاویر و مقاالت 

 مرتبط با بحث

 تکوینی، مباحثات کالسی
 

16  

 
چگهههونگی کنتهههمل 

 تنفس

 د نشجو  تو ند

  حیطا شناختی: 

 را بشناسد. مرکز تنفس و کنترل عصبی آن 

 را شرح دهد. کنترل هورمونی سیستم تنفسی 

 ضالالنی و تالنفس جنالین و اعمالال غیالر      تنفس در ارتفاعات، فعالیت ع
 را بشناسد. تنفسی ریه

  اطفیحیطا 

 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،

 

  متحان پایان تمم  17

 د نشجو  تو ند

  حیطا شناختی: 

  را درک کند  مطالب ارایه شده در طول ترم 
 داشته باشد. انگیزه و اشتیاق برای شرکت در امتحان پایانی 

 -شناختی
 عاطفی

 -سخنرانی
 مباحثه ای

 اسالید
 وایت برد

 
120 

 شرکت فعال در 
 مباحثات کالسی

 ایانیآزمون پ
 

 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   آزمون پایان ترم
 % کل نمره20  کوئیز و تکالیف درسی

 منابع:
 ی گایتون و هالفیزیولوژی پزشک 

 برن ولویی زیولوژی پزشکفی 

 گانونگ و سایر کتب فیزیولوژی مرتبط. یفیزیولوژی پزشک


