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 فیسیولوشی  : نام درس
 1 واحذ: تعذاد

 اتاق عولرشته تحصیلی:
 

  هقطع تحصیلی دانشجویاى:
 کارشناسی

ساختواى هحل برگساری: 
هعاونت  یکالس ها

 یآهوزش
 

  هذرس:
آقای دکتر 

اشدری و خانن 
 دکتر بهشتی

 1971-79نیوسال اول تحصیلی 

 
 هختلف بذى یارگانها و دستگاهها یولوشیسیبا ف یی: آشنا :هذف کلی درس

 
 

ؼواره 

 جلعه

تاریخ 

 جلعه
 اهداف هیانی  )رئوض هطالة(

اهداف ویصه )تر اظاض ظه حیطه اهداف آهوزؼی: ؼناختی، عاطفی، 

 رواى حرکتی(

طثقه هر 

 حیطه

روغ 

 یاددهی

 یادگیری

هواد و وظایل 

 آهوزؼی

زهاى 

 جلعه
 ارزؼیاتینحوه تکالیف دانؽجو

1  

آؼنایی تاا ظالوع عیاثی و    

فیسیولااوشی نعااام و هااخ و 

 و قؽر هخهعچه 

 :ثبضذ قبدر داوطجً

 حیطه ؼناختی:

 ظلوع عیثی را توضیح دهد.

 فیسیولوشی نعام، هخ و هعچه را ؼرح دهد.

 فسیولوشی تعادع را ؼرح دهد. 

فیسیولوشی تاالهوض و هیپوتاالهوض را توضیح دهد. فیسیولوشی قؽار   

 هخ را ؼرح دهد.

 یادگیری وحافظه را توضیح دهد.

 هؽثک را توضیح دهد.رفلکط های ؼرطی ظیعتن 

-ضنننىب   

  عبطف 
سخىراو ، 

 مجبحثٍ ای

يایت ثرد، 

مبشیک،ک بة، 

، اسالیذعکس  

  آمًزض  َبی

فیسیًلًشی، 

 مقبالت مرتجط

121 

ضرکت در 

ثحث گريَ  ي 
 حل مسبئل

آزمون های 
 آغازین

                                                 

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


مقطع آموزضی بب هذف قضبوت در مورد تسلط یب تراکمی )پبیبن یک دوره یب  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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 حیطه عاطفی:

 ذ.ض. در َىگبم تذریس ثٍ درس تًجٍ داض ٍ ثب1
 . در مجبحث مطرح ضذٌ مطبرکت فعبل داض ٍ ثبضذ.2
 .ثٍ مجبحث ثب دقت گًش دَذ.3
 ضرکت ي َمراَ  ومبیذ. . در مجبحث مطرح ضذٌ ثب اض یبق4

2  
آؼنایی تا ظیعاتن لیوثیاک و   

 اعیاب خود هعتار

 :ثبضذ قبدر داوطجً

 حیطه ؼناختی:

 ظیعتن لیوثیک را ؼرح دهد.

 ظیعتن اعیاب خودکار را ؼرح دهد.

 اهواج هغسی را تعریف کند.

 عاطفی: حیطه

 ذ.ض. در َىگبم تذریس ثٍ درس تًجٍ داض ٍ ثب1
 . در مجبحث مطرح ضذٌ مطبرکت فعبل داض ٍ ثبضذ.2
 .ثٍ مجبحث ثب دقت گًش دَذ.3
 ضرکت ي َمراَ  ومبیذ. . در مجبحث مطرح ضذٌ ثب اض یبق4

-شناختی
 عاطفی

سخىراو ، 
مجبحثٍ ای، 
 حل مسئلٍ

يایت ثرد، 

مبشیک،ک بة، 

 عکس، اسالیذ

ًزض آم َبی   

فیسیًلًشی، 

 مقبالت مرتجط
121 

ضرکت در 
ثحث گريَ ، 
پبسخ ثٍ 

سًاالت مطرح 
ضذٌ از جلسٍ 

 قجل

هرحله ای یا 

تکوینی، 

 تؽعییی

3  
آؼنایی تا حط های تینایی و 

 ؼنوایی

 :ثبضذ قبدر داوطجً

 حیطه ؼناختی:

 هکانیعن تینایی را ؼرح دهد.

 هکانیعن ؼنوایی را ؼرح دهد.

 حیطه عاطفی:

 ذ.ضَىگبم تذریس ثٍ درس تًجٍ داض ٍ ثب. در 1
 . در مجبحث مطرح ضذٌ مطبرکت فعبل داض ٍ ثبضذ.2
 .ثٍ مجبحث ثب دقت گًش دَذ.3
 ضرکت ي َمراَ  ومبیذ. . در مجبحث مطرح ضذٌ ثب اض یبق4

 

 سخنراني،

 نمايش

فيلم، 
اساليد، 

پرسش و 
 پاسخ

يایت ثرد، 

مبشیک،ک بة، 

 عکس، اسالیذ

  آمًزض  َبی

ی، فیسیًلًش

 مقبالت مرتجط

121 
 پرظػ و پاظخ

 کالظی

هرحله ای یا 

تکوینی، 

 تؽعییی

4  
آؼنایی تا حط های تویایی و 

 چؽایی

 :ثبضذ قبدر داوطجً

 حیطه ؼناختی:

 هکانیعن چؽایی  را ؼرح دهد.

 هکانیعن تویایی ؼرح دهد.

 

 سخنراني،

 نمايش

فيلم، 

يایت ثرد، 

مبشیک،ک بة، 

 عکس، اسالیذ
121 

 پرظػ و پاظخ

 کالظی

هرحله ای یا 

ی، تکوین

 تؽعییی
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 حیطه عاطفی:

 ذ.ض. در َىگبم تذریس ثٍ درس تًجٍ داض ٍ ثب1
 ٌ مطبرکت فعبل داض ٍ ثبضذ.. در مجبحث مطرح ضذ2
 .ثٍ مجبحث ثب دقت گًش دَذ.3
 ضرکت ي َمراَ  ومبیذ. . در مجبحث مطرح ضذٌ ثب اض یبق4

اساليد، 
پرسش و 

 پاسخ

  آمًزض  َبی

فیسیًلًشی، 

 مقبالت مرتجط

 آؼنایی تا فیسیولوشی غدد   5

 :ثبضذ قبدر داوطجً

   حیطه ؼناختی:

 را توضیح دهد عول آنها عنیو هکان ها را تؽناظدهورهوى 

 را توضیح دهد. یکل نعیهتاتول

 حیطه عاطفی:

 ذ.ض. در َىگبم تذریس ثٍ درس تًجٍ داض ٍ ثب1
 . در مجبحث مطرح ضذٌ مطبرکت فعبل داض ٍ ثبضذ.2
 .ثٍ مجبحث ثب دقت گًش دَذ.3

 تدى ضرکت ي َمراَ  ومبیذ. . در مجبحث مطرح ضذٌ ثب اض یبق4

 

 سخنراني،

 نمايش

فيلم، 
اساليد، 

پرسش و 
 پاسخ

يایت ثرد، 

مبشیک،ک بة، 

 عکس، اسالیذ

  آمًزض  َبی

فیسیًلًشی، 

 مقبالت مرتجط

121 
 پرظػ و پاظخ

 کالظی

هرحله ای یا 

تکوینی، 

 تؽعییی

6  
ا غدد تیروئی و پاارا  آؼنایی ت

 تیروئید

 :ثبضذ قبدر داوطجً

 حیطه ؼناختی:

 هلکرد غده تیروپید را ؼرح دهد.

 عولکرد غده پاراتیروئید را ؼرح دهد.

 حیطه عاطفی:

 ذ.ض. در َىگبم تذریس ثٍ درس تًجٍ داض ٍ ثب1

 . در مجبحث مطرح ضذٌ مطبرکت فعبل داض ٍ ثبضذ.2

 .ثٍ مجبحث ثب دقت گًش دَذ.3
  ضرکت ي َمراَ  ومبیذ. مجبحث مطرح ضذٌ ثب اض یبق. در 4

 

 سخنراني،

 نمايش

فيلم، 
اساليد، 

پرسش و 
 پاسخ

يایت ثرد، 

مبشیک،ک بة، 

 عکس، اسالیذ

  آمًزض  َبی

فیسیًلًشی، 

 مقبالت مرتجط

121 
 پرظػ و پاظخ

 کالظی

هرحله ای یا 

تکوینی، 

 تؽعییی

7  
هیپااوفیس، غاادد  آؼاانایی تااا

   هیپوتاالهوض

 :ثبضذ بدرق داوطجً

 حیطه ؼناختی:

 عولکرد غده هیپوفیر را ؼرح دهد.

 عولکرد غده هیپوتاالهوض را ؼرح دهد.

 حیطه عاطفی:

 ذ.ض. در َىگبم تذریس ثٍ درس تًجٍ داض ٍ ثب1

 

 سخنراني،

 نمايش

فيلم، 
اساليد، 

يایت ثرد، 

مبشیک،ک بة، 

 عکس، اسالیذ

  آمًزض  َبی

فیسیًلًشی، 

121 
 پرظػ و پاظخ

 کالظی

هرحله ای یا 

تکوینی، 

 تؽعییی
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 . در مجبحث مطرح ضذٌ مطبرکت فعبل داض ٍ ثبضذ.2
 ضرکت ي َمراَ  ومبیذ. . در مجبحث مطرح ضذٌ ثب اض یبق3

پرسش و 
 پاسخ

 مقبالت مرتجط

8  
غادد   یولاوش یسیف آؼنایی تاا 

 لوزالوعده و فوق کلیوی

 :ثبضذ قبدر داوطجً

 حیطه ؼناختی:

 دهد.عولکرد غده پلوز الوعده را ؼرح 

 عولکرد غدد فوق کلیوی  را ؼرح دهد.

 حیطه عاطفی:

 ذ.ض. در َىگبم تذریس ثٍ درس تًجٍ داض ٍ ثب1
 . در مجبحث مطرح ضذٌ مطبرکت فعبل داض ٍ ثبضذ.2
 .ثٍ مجبحث ثب دقت گًش دَذ.3

-شناختی
 عاطفی

سخىراو ، 
پرسص ي 

پبسخ، 
مجبحثٍ ای، 
 حل مسئلٍ

يایت ثرد، 

مبشیک،ک بة، 

 عکس، اسالیذ

بیَ   آمًزض  

فیسیًلًشی، 

 مقبالت مرتجط

121 

پرسص ي 
پبسخ، حل 

سًاالت دادٌ 
 ضذٌ

هرحله ای یا 

تکوینی، 

 تؽعییی

9  
تندی کلی هطالة و رفع جوع

 اؼکاالت

 :ثبضذ قبدر داوطجً
داوطجً  ث ًاوذ مطبلت ارایٍ ضذٌ در طًل ترم را تًضیح جنبمع   

 ثذَذ.
 را درک کردٌ ثبضذ.َذف از ارایٍ ایه ياحذ درس  

 ثب اوگیسٌ ي اض یبق در ام حبن پبیبن ترم ضرکت ومبیذ.

-شناختی
 عاطفی

 حل مسئلٍ

---- 

121 
حل سًاالت 
 دادٌ ضذٌ

 آزهوى پایانی

 

 نحوه ارزؼیاتی:

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

 نحوه هحاظثه نوره کل:

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

 هناتع:
 فیسیولوشی پسضکی گبیتون و هبل -1

 فیسیولوشی پسضکی برن و لوی -2

 فیسیولوشی گبنونگ -3


