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 ورهفرم طرح د                      

                                                                                                                                                                                                       

  ولیع فیسیولوشی : نام درس
  5/0 واحذ: تعذاد

 رشته تحصیلی:
 بهذاشت

 

  هقطع تحصیلی دانشجویاى:
 کارشناسی

ساختواى هحل برگساری: 
 یهعاونت آهوزش یکالس ها

 

  هذرس:
دکتر آقای دکتر اشدری و خانن 

 بهشتی

 1971-79نیوسال اول تحصیلی 

 
 هختلف بذى یارگانها و دستگاهها یولوشیسیبا ف ییآشنا :هذف کلی درس

شواره 

 جلسه

تاریخ 

 جلسه

اهذاف هیانی  )رئوض 

 هطالب(

اهذاف ویصه )بر اساض سه حیطه اهذاف آهوزشی: شناختی، عاطفی، رواى 

 حرکتی(

طبقه هر 

 حیطه

 روش یاددهی

 یادگیری

هواد و وسایل 

 آهوزشی
 تکالیف دانشجو زهاى جلسه

 نحوه

 ارزشیابی

1  

بااصننوو و  آشنننایی

آزهایشنننننننگاه 

 فیسیولوشی

 :ثبؼذ قبدر داًؽجَ

 حرکتی: -حیطه روانی

 ؼرح دّذ. ثِ صَرت عولی کبر ثب لَازم آزهبیؽگبّی را طرز .1

 زهبیؽگبُ را ثِ خَثی رعبیت ًوبیذ.رٍغ کبر ثب دظتگبّْبی آ .2

 حیطه عاطفی:

 ذ.ؼ. در ٌّگبم تذریط ثِ درض تَجِ داؼتِ ثب1

 . در هجبحث هطرح ؼذُ هؽبرکت فعبل داؼتِ ثبؼذ.2
 .ثِ هجبحث ثب دقت گَغ دّذ.3

 ؼرکت ٍ ّوراّی ًوبیذ. ؼذُ ثب اؼتیبق . در هجبحث هطرح4

، شناختی
-روانی

حرکتی، 
 عاطفی

ظخٌراًی، 
هجبحثِ ای، 
 حل هعئلِ

ٍایت ثرد، 

هبشیک،کتبة، 

 عکط، اظالیذ

  آهَزؼی ّبی

فیسیَلَشی، 

 هقبالت هرتجط

121 

پرظػ ٍ پبظخ 
در اًتْبی 

آهبدگی -کالض
ثرای جلعِ 

 آیٌذُ

آزمون 
های 
 آغازین

2  
شننوارش گلبولیننای 

 قرهس

 :ثبؼذ قبدر داًؽجَ

 حیطه شناختی:

 .ٍظبیل هرثَط ثِ اًذازُ گیری آزهبیػ را تؽخیص دّذ.1
 اظبض آزهبیػ را تَضیح دّذ. .2

شناختی، 

-روانی

حرکتی، 

 عاطفی

ظخٌراًی، 
هجبحثِ ای، 
 حل هعئلِ

ٍایت ثرد، 

هبشیک،کتبة، 

 عکط، اظالیذ

  آهَزؼی ّبی

121 

پرظػ ٍ پبظخ 

در اًتْبی 

کالض ،ارائِ 

 گسارغ کبر

تکوینی، 

 تشخیصی

                                                 

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


هذف قضبوت در مورد تسلط  یب تراکمی )پبیبن یک دوره یب مقطع آموزضی بب 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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 . هقبدیر ًرهبل گلجَلْبی قرهس را ثذاًذ.3
 . لکَپٌی ٍ لکَظیتَز را تَضیح دّذ.4

 حرکتی: -حیطه روانی
 .تٌظین الم ًئَثبر را در زیر هیکرٍظکَح اًجبم دّذ.1
 اًجبم آزهبیػ را ثِ ترتیت ثذاًذ..هراحل 2
 .ثب ّوگرٍّی ّبی خَد آزهبیػ را اًجبم دّذ.3
 .ًتیجِ آزهبیػ را گسارغ ٍ تفعیر کٌذ.4

 حیطه عاطفی:  

 ذ.ؼ. در ٌّگبم تذریط ثِ درض تَجِ داؼتِ ثب1
 . در هجبحث هطرح ؼذُ هؽبرکت فعبل داؼتِ ثبؼذ.2
 .ثِ هجبحث ثب دقت گَغ دّذ.3
 ؼرکت ٍ ّوراّی ًوبیذ. ذُ ثب اؼتیبق. در هجبحث هطرح ؼ4

فیسیَلَشی، 

 هقبالت هرتجط

3  
شننوارش گلبولیننای 

 سفیذ

 :ثبؼذ درقب داًؽجَ

 حیطه شناختی:

 .ٍظبیل هرثَط ثِ اًذازُ گیری آزهبیػ را تؽخیص دّذ.1
 اظبض آزهبیػ را تَضیح دّذ. .2
 . هقبدیر ًرهبل گلجَلْبی ظفیذ را ثذاًذ.3
 . لکَپٌی ٍ لکَظیتَز را تَضیح دّذ.4

 حرکتی: -حیطه روانی
 .تٌظین الم ًئَثبر را در زیر هیکرٍظکَح اًجبم دّذ.1
 یػ را ثِ ترتیت ثذاًذ..هراحل اًجبم آزهب2

 .ثب ّوگرٍّی ّبی خَد آزهبیػ را اًجبم دّذ.3
 .ًتیجِ آزهبیػ را گسارغ ٍ تفعیر کٌذ.4

 حیطه عاطفی:  

 ذ.ؼ. در ٌّگبم تذریط ثِ درض تَجِ داؼتِ ثب1

 . در هجبحث هطرح ؼذُ هؽبرکت فعبل داؼتِ ثبؼذ.2
 .ثِ هجبحث ثب دقت گَغ دّذ.3
 ؼرکت ٍ ّوراّی ًوبیذ. بق. در هجبحث هطرح ؼذُ ثب اؼتی4

شناختی، 

-روانی

حرکتی، 

 عاطفی

ظخٌراًی، 
هجبحثِ ای، 

 حل هعئلِ

ٍایت ثرد، 

هبشیک،کتبة، 

 عکط، اظالیذ

  آهَزؼی ّبی

فیسیَلَشی، 

 هقبالت هرتجط

121 

پرظػ ٍ پبظخ 

در اًتْبی 

کالض ،ارائِ 

 گسارغ کبر

تکوینی، 

 تشخیصی

تکوینی، پرظػ ٍ پبظخ  121ٍایت ثرد، ظخٌراًی، شناختی،  :ثبؼذ قبدر داًؽجَتشننخیا افتراقننی   4
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 حیطه شناختی: گلبولیای سفیذ

 تقعین ثٌذی اًَاع گلجَلْبی ظفیذ را ثذاًذ..1
 . اًَاع گلجَلْبی ظفیذ را ثذاًذ.2
 . هیساى ًرهبل ّر کذاى از اًَاع گلجَل ّبی ظفیذ را ثذاًذ.3
 . هؽخصبت ّر کذام از گلجَلْبی ظفیذ را ثذاًذ.4

 حرکتی: -حیطه روانی
 یک الم تؽخیص دّذ. .ثب ّوگرٍّی ّبی خَد اًَاع گلجَلْبی قرهس را در1

عفذد گلجفَل ؼفوردُ ؼفذُ      55.درصذ ّر کذام از گلجَلْبی ظففیذ در  2
 هحبظجِ ًوبیذ.

 حیطه عاطفی:  

 ذ.ؼ. در ٌّگبم تذریط ثِ درض تَجِ داؼتِ ثب1
 . در هجبحث هطرح ؼذُ هؽبرکت فعبل داؼتِ ثبؼذ.2
 .ثِ هجبحث ثب دقت گَغ دّذ.3
 ّوراّی ًوبیذ.ؼرکت ٍ  . در هجبحث هطرح ؼذُ ثب اؼتیبق4

-روانی

حرکتی، 

 عاطفی

هجبحثِ ای، 
 حل هعئلِ

هبشیک،کتبة، 

 عکط، اظالیذ

  آهَزؼی ّبی

فیسیَلَشی، 

 هقبالت هرتجط

در اًتْبی 

کالض ،ارائِ 

 گسارغ کبر

 تشخیصی

5  
بررسی زهاى سیالى و 

 ESRانعقاد خوى و 

 :بؼذث قبدر داًؽجَ

 حیطه شناختی:

 .اظبض آزهبیػ ظیالى ٍ عولکرد پالکت ّب را تَضیح دّذ.1
 را تَضیح دّذ. فبکتَرّبی اًعقبدیٍ عولکرد  اًعقبداظبض آزهبیػ  .2
 را ثذاًذ. ESR. اظبض اًذازُ 3
 . هقبدیر ًرهبى ّر کذام از آزهبیؽْب را ثذاًذ.4

 حرکتی: -حیطه روانی
 ى را ثب ّوگرٍّی ّبی خَد اًجبم دّذ.آزهبیػ اًذازُ گیری زهبى ظیال

 .آزهبیػ اًذازُ گیری زهبى اًعقبد را ثب ّوگرٍّی ّبی خَد اًجبم دّذ.2

 حیطه عاطفی:  

 ذ.ؼ. در ٌّگبم تذریط ثِ درض تَجِ داؼتِ ثب1
 . در هجبحث هطرح ؼذُ هؽبرکت فعبل داؼتِ ثبؼذ.2
 .ثِ هجبحث ثب دقت گَغ دّذ.3
 ؼرکت ٍ ّوراّی ًوبیذ. یبق. در هجبحث هطرح ؼذُ ثب اؼت4

شناختی، 

-روانی

حرکتی، 

 عاطفی

ظخٌراًی، 

هجبحثِ ای، 
 حل هعئلِ

ٍایت ثرد، 

هبشیک،کتبة، 

 عکط، اظالیذ

  آهَزؼی ّبی

فیسیَلَشی، 

 هقبالت هرتجط

121 

پرظػ ٍ پبظخ 

در اًتْبی 

کالض ،ارائِ 

 گسارغ کبر

تکوینی، 

 تشخیصی

6  HB-HCT َتکوینی، پرظػ ٍ پبظخ  121ٍایت ثرد، ظخٌراًی، شناختی،  :ثبؼذ قبدر داًؽج
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 حیطه شناختی:

 .اظبض آزهبیػ ّب را تَضیح دّذ.1
 .هقبدیر ًرهبل ٍ ٍاحذ اًذازُ گیری ّر کذام از آزهبیػ ّب را ثذاًذ.2
 هَرد ثرای کبّػ یب فسایػ ّر کذام از آزهبیػ ّب ؼرح دّذ. 4.حذاقل 3
4 . 

 حرکتی: -حیطه روانی
.ثب ّوگرٍّی ّبی خَد آزهبیػ هرثَط ثفِ اًفذازُ گیفری ّوَگلفَثیي ٍ     1

 دّذ.ّوبتَکریت را اًجبم 

 حیطه عاطفی:  

 ذ.ؼ. در ٌّگبم تذریط ثِ درض تَجِ داؼتِ ثب1
 . در هجبحث هطرح ؼذُ هؽبرکت فعبل داؼتِ ثبؼذ.2
 .ثِ هجبحث ثب دقت گَغ دّذ.3
 ؼرکت ٍ ّوراّی ًوبیذ. . در هجبحث هطرح ؼذُ ثب اؼتیبق4

-روانی

حرکتی، 

 عاطفی

هجبحثِ ای، 
 حل هعئلِ

کتبة، هبشیک،

 عکط، اظالیذ

  آهَزؼی ّبی

فیسیَلَشی، 

 هقبالت هرتجط

در اًتْبی 

کالض ،ارائِ 

 گسارغ کبر

 تشخیصی

7  

انذازه گیری حجن ها 

 و

ظرفینننت هنننای  

 تنفسی)اسپیروهتری(

 :ثبؼذ قبدر داًؽجَ

 حیطه شناختی:

 .ثتَاًذ اظبض کبر ثب دظتگبُ اظپیرٍهتر را تَضیح دّذ.1
 جن ّب ٍ ظرفیت ّبی ریَی را تعریف کٌذ..ح2
.عَاهل هثر در حجن ّب ٍ ظرفیت ّبی ریَی را تَضیح دّذ.هقبدیر ًرهبل 3

 ّریک از پبراهتر ّب را ثذاًذ.

 حرکتی: -روانی حیطه
 .از رٍی هٌحٌی رظن ؼذُ حجن ّب ٍ ظرفیت ّبی ریَی را هحبظجِ ًوبیذ.1

 .ًتیجِ آزهبیػ را گسارغ ٍ تفعیر کٌذ.2

 حیطه عاطفی:  

 ذ.ؼ. در ٌّگبم تذریط ثِ درض تَجِ داؼتِ ثب1
 . در هجبحث هطرح ؼذُ هؽبرکت فعبل داؼتِ ثبؼذ.2
 .ثِ هجبحث ثب دقت گَغ دّذ.3
 ؼرکت ٍ ّوراّی ًوبیذ. . در هجبحث هطرح ؼذُ ثب اؼتیبق4

شناختی، 

-روانی

حرکتی، 

 عاطفی

ظخٌراًی، 
هجبحثِ ای، 

 حل هعئلِ

ٍایت ثرد، 

هبشیک،کتبة، 

 عکط، اظالیذ

  آهَزؼی ّبی

فیسیَلَشی، 

 هقبالت هرتجط

121 

پرظػ ٍ پبظخ 

در اًتْبی 

کالض ،ارائِ 

 گسارغ کبر

تکوینی، 

 تشخیصی

اننننذازه گینننری    8
 :ثبؼذ قبدر داًؽجَ

 حیطه شناختی:

شناختی، 

-روانی

ظخٌراًی، 
هجبحثِ ای، 

ٍایت ثرد، 

هبشیک،کتبة، 
121 

پرظػ ٍ پبظخ 

در اًتْبی 

تکوینی، 

 تشخیصی
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 .هتبثَلیعن پبیِ را تعریف کٌذ.1 هتابولیسن پایه
 ٍاحذ اًذازُ گیری ٍ هقبدیر ًرهبل را ثذاًذ..2
 را ؼرح دّذ. BMRَلَشی در افسایػ یب کبّػ عبهل فیسی 4.حذاقل 3
 را ؼرح دّذ. BMRدر افسایػ یب کبّػ  پبتَلَشیکعبهل  4حذاقل .5

 حرکتی: -حیطه روانی
 را ثیبٍرد. 2.ثب دظتگبُ اظپیرٍهتر هقذار اکعیصى هصرفی در 1
 .ثب ّوگرٍّی ّبی خَد هحبظجبت را اًجبم دّذ.2

 .ًتیجِ ازهبیػ را گسارغ ٍ تفعیر کٌذ.3

 فی:  حیطه عاط

 ذ.ؼ. در ٌّگبم تذریط ثِ درض تَجِ داؼتِ ثب1
 . در هجبحث هطرح ؼذُ هؽبرکت فعبل داؼتِ ثبؼذ.2
 .ثِ هجبحث ثب دقت گَغ دّذ.3
 ؼرکت ٍ ّوراّی ًوبیذ. . در هجبحث هطرح ؼذُ ثب اؼتیبق4

حرکتی، 

 عاطفی

 الیذعکط، اظ حل هعئلِ

  آهَزؼی ّبی

فیسیَلَشی، 

 هقبالت هرتجط

کالض ،ارائِ 

 گسارغ کبر

 اهتحاى نیایی  9

 :ثبؼذ قبدر داًؽجَ
 اًؽجَ  ثتَاًذ هطبلت ارایِ ؼذُ در طَل ترم را تَضیح جبهعی ثذّذ.د

 آزهبیػ ّبی ارائِ ؼذُ در طَل ترم را تَضیح دّذ.
 رایِ ایي ٍاحذ درظی را درک کردُ ثبؼذ.ّذف از ا

 

شناختی، 

-روانی

حرکتی، 

 عاطفی

 121  حل هعئلِ

پرظػ ٍ پبظخ، 

حل هعبئل دادُ 

ؼذُ، اًجبم 

 آزهبیػ

آزهوى 

 پایانی

 نحوه ارزشیابی:

 گردد. مبنذه در امتحبن پبیبن ترم محبسبه می% ببقی00% کل نمره بب استفبده از کوئیس و 20ارزضیببی به صورت کتبی که 
 اسبه نوره کل:نحوه هح

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

 هنابع:
 فیسیولوشی پسضکی گبیتون و هبل -1

 فیسیولوشی پسضکی برن و لوی -2

 فیسیولوشی گبنونگ -3


