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1  
 سلول با آشنایی

 

 باشد: قادر دانشجو

 حیطه شناختی:

 و شرح دهد. اختمان سلول ، غشا هسته و سیتوپالسم را بشناسدس .1
ی خارج و داخل سلول را تشخیص دهد و تفااو  نن دو را محیط ها .2

 شرح دهد.

 حیطه عاطفی:

 . در مباحث مطرح شده با ارسال سواال   مشارکت فعال داشته باشد.1

 . در نزمون ها با اشتیاق مشارکت داشته باشد2

-شناختی

 عاطفی
 نیسخنرا

کتاب، عکس، 

های اساليد

نموزشی، فايل 

های صوتی و 

فیلم -تصويری  

120 - 
آزمون های 

 آغازین

مرحله ای یا پاسخ به سواال   120کتاب، عکس،  سخنرانی-شناختی باشد: قادر دانشجوآشنایی با مکانیسم    2

                                                 
   مایشی گردش علمی، آز –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
 ان( برگزار گردد.دانشجوی
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نقل و انتقال سلولی و 

چگممونگی ایجمماد 

 پتانسیل استراحت 

 حیطه شناختی:

غشا سلول و مکانیسم های نقل و انتقال از طريا  نن را شارح  .1
 دهد.

 ل و انتقال مواد از طري  غشا را توضیح دهد.فرنيند نق .2

 مکانیسم ايجاد پتانسیل استراحت غشا را توضیح دهد. .3

 حیطه عاطفی:

 . در مباحث مطرح شده با ارسال سواال   مشارکت فعال داشته باشد.1

 . در نزمون ها با اشتیاق مشارکت داشته باشد2

های اساليد عاطفی

فايل  نموزشی،

های صوتی و 

فیلم -تصويری  

و پروژه های 
بارگزاری شده از 
 جلسه قبل

تکوینی، 
 تشخیصی

3  

آشنایی با مکانیسم  

و ایجاد پتانسیل عمل 

 تحریک عصب و عضله

 باشد: قادر دانشجو

 حیطه شناختی:
 

 مکانیسم ايجاد پتانسیل عمل بیان کند. .1

 ل عصبی را بداند و توضیح دهد.ساختمان پايه سلو .2
اساس يونی پتانسیل عمل در سلول عصبی و اکسون ها را شرح  .3

 دهد.
اصول انتقال پیام های عصبی در سیناپس ها بین عصب و عصب  .4

، عصب و عضله و انتقال از طري  اکسون  را بداناد و باه طاور 
 کامل شرح دهد.

 حیطه عاطفی:

    مشارکت فعال داشته باشد.. در مباحث مطرح شده با ارسال سواال1

 . در نزمون ها با اشتیاق مشارکت داشته باشد2

 

-شناختی
 عاطفی

 سخنرانی

کتاب، عکس، 

های اساليد

نموزشی، فايل 

های صوتی و 

فیلم -تصويری  

120 

پاسخ به سواال  
و پروژه های 
بارگزاری شده از 
 جلسه قبل

مرحله ای یا 
تکوینی، 
 تشخیصی

4  

ی فیزیولوژِآشنایی با 

عضمم ت و مکانیسمم  

 انقباض عض نی

 :باشد قادر دانشجو

 حیطه شناختی:

 اختالف ويژگیهای ساختاری در سه نوع اصلی عضله را شرح دهد. .1

 مکانیسم انقباض در عضال  قلبی را شرح دهد. .2
 مکانیسم انقباض عضال قلبی را توضیح دهد. .3

 نقش عضال  صاف ، تحريک و انقباض عضال  صاف را شرح دهد. .4
 اضا  ايزومتريک و ايزوتونیک، را تعريف کند.قبان .5

-شناختی
 عاطفی

 سخنرانی

کتاب، عکس، 

های اساليد

نموزشی، فايل 

های صوتی و 

فیلم -تصويری  

120 

 پاسخ به سواال 
و پروژه های 
بارگزاری شده از 
 جلسه قبل

مرحله ای یا 
تکوینی، 
 تشخیصی
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 حیطه عاطفی:

 . در مباحث مطرح شده با ارسال سواال   مشارکت فعال داشته باشد.1

 . در نزمون ها با اشتیاق مشارکت داشته باشد2

5  

 عضله قلبی آشنایی با

و آشنایی بما نحموه 

هممدایت الکتریکممی 

 قلب

 :باشد قادر دانشجو

 حیطه شناختی:

 ويژگی های عضله قلب را شرح دهد..1

 خون را بشناسد . ای اصلی سیستم قلب و گردشز. اج2
 ح دهد.. سیکل قلبی را توضی3
 مکانیک قلب، برون ده قلب را توضیح دهد.. 4
 .  اعصاب خارجی قلب را توضیح دهد.5
 ها بر کار قلب را شرح دهد. ها و هورمون . اثر يون6
 .  بافت ويژه انتقال تحريک در قلب را توضیح دهد.7
 . موج های نوار قلبی را بشناسد و علت ايجاد نن ها را توضیح دهد.8

 حیطه عاطفی:

 در مباحث مطرح شده با ارسال سواال   مشارکت فعال داشته باشد. .1

 . در نزمون ها با اشتیاق مشارکت داشته باشد2

-شناختی
 عاطفی

 سخنرانی

کتاب، عکس، 

های اساليد

نموزشی، فايل 

های صوتی و 

فیلم -تصويری  

120 

پاسخ به سواال  
و پروژه های 
بارگزاری شده از 
 جلسه قبل

مرحله ای یا 
، تکوینی

 تشخیصی

6  

آشنایی بما گمردش 

خممون شممریانی و 

 مویرگی و وریدی

 :باشد قادر دانشجو

 حیطه شناختی:

 قوانین فیزيکی گردش خون را توضیح دهد. .1
  .جريان خون را شرح دهد عوامل موثر بر .2

 را توضیح دهد. فشار خون و مقاومت عروق .3

 فشار خون شريانی ، تنظیم و اندازه گیری نن را توضیح دهد.  .4
ول حاکم بر تبادال  مواد بین خاون و بافات هاا و اصاول خاود اص .5

 تنظیمی را شرح دهد.
فشارهای اسموتیک و هیدروستاتیک و قانون استارلینگ را تعرياف  .6

 کند.

 های اندازه گیری نن را توضیح دهد. تنظیم برون ده قلبی و روش .7

 چگونگی تنظیم جريان خون در بافت ها را توضیح دهد. .8

 ل فعالیت قلب و گردش خون را توضیح دهد.در کنتر CNSنقش   .9

-شناختی
 عاطفی

 سخنرانی

کتاب، عکس، 

های اليداس

نموزشی، فايل 

های صوتی و 

فیلم -تصويری  

120 

پاسخ به سواال  
و پروژه های 
بارگزاری شده از 
 جلسه قبل

مرحله ای يا 
تکوينی، 
 تشخیصی
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ويژگی های خاص جريان خون در بستر های عروقی را به طور کامال  .10
  شرح دهد.

 حیطه عاطفی:

 . در مباحث مطرح شده با ارسال سواال   مشارکت فعال داشته باشد.1

 . در نزمون ها با اشتیاق مشارکت داشته باشد2

7  

آشنایی با مکانیمک 

، حجم  هما و  تنفس

و  ظرفیت های ریوی

نحوه تبادالت گازها و 

جریان خون ریوی و 

 کنترل تنفس

 :باشد قادر دانشجو

 اختی:حیطه شن

 مکانیک تنفس را شرح دهد. .1
 قابلیت ارتجاع ريه و قابلیت پذيرش ريوی را توضیح دهد.  .2
 نقش سورفاکتانت را تعريف کند. .3
 .کارتنفسی را تعريف کند .4

 حجم و ظرفیتهای ريوی و منحنی ننها را شرح دهد. .5

 فضای مرده و اندازه گیری نن را توضیح دهد.  .6
ولوژی تانفس را يرد نن ها در فیزو کاربقوانین گازها ، طريقه انتقال  .7

 توضیح دهد.

 اصول تبادال  گاز ها در حبابچه ريوی شرح دهد.   .8

 نحوه انتقال گازها در خون را شرح دهد.  .9

 تبادال  گازها در بافت را توضیح دهد.  .10

 مرکز تنفسی و کنترل عصبی ريتم تنفس را شرح دهد.  .11

 کنترل شیمیايی تنفس را شرح دهد. .12

شیمیايی مرکزی و محیطی را به طور کامل شارح نقش گیرنده های   .13
 دهد.

 حیطه عاطفی:

 . در مباحث مطرح شده با ارسال سواال   مشارکت فعال داشته باشد.1

 . در نزمون ها با اشتیاق مشارکت داشته باشد2

-شناختی
 عاطفی

 سخنرانی

کتاب، عکس، 

های اساليد

نموزشی، فايل 

های صوتی و 

فیلم -تصويری  

120 

اال  پاسخ به سو
و پروژه های 
بارگزاری شده از 
 جلسه قبل

مرحله ای يا 
تکوينی، 
 تشخیصی

8  

و   سماختار آشنایی با  

گوارش شیمیایی در 

 دستگاه گوارش

 :باشد قادر دانشجو

 حیطه شناختی:

بلع، حرکاا  معاده و روده . ساختار اساسی دستگاه گوارش ، مکانیسم 1
 باريک، روده بزرگ را شرح دهد.

-شناختی
 عاطفی

 رانیسخن

کتاب، عکس، 

های اساليد

نموزشی، فايل 

های صوتی و 

120 

پاسخ به سواال  
و پروژه های 
بارگزاری شده از 
 جلسه قبل

مرحله ای یا 

تکوینی، 

 تشخیصی
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 اجابت مزاج را توضیح دهد.رفلکس . 2
 ترشح بزاق و گوارش شیمیايی در دهان را شرح دهد..3
 ترشح معده و تنظیم گوارش معدی را شرح دهد..4
 ترشح لوز المعده و عمل گوارشی نن را شرح دهد..5
 ترشح و گوارش روده ای را شرح دهد..6

 اعمال کبد و کیسه صفرا به طور دقی  توضیح دهد..7

 پرتال را توضیح دهد.جريان خون .8

جذب مواد غذايی ، نقش روده بزرگ در جاذب نب و الکترولیات هاا ، .9
 اهمیت فلور روده و فرنيند دفع را توضیح دهد.

 حیطه عاطفی:

 . در مباحث مطرح شده با ارسال سواال   مشارکت فعال داشته باشد.1

 . در نزمون ها با اشتیاق مشارکت داشته باشد2

فیلم -تصويری  

9  

آشنایی با آنماتومی 

کلیممه و مکانیسمم  

مکانیس   ،فیلتراسیون 

و ادرار تشمکیل های 

 PHتنظی  

 :باشد قادر دانشجو

 اختی:حیطه شن

 را شرح دهد. ساختمان کلیه و جريان خون کلیوی .1
 را شرح دهد. ساختمان نفرون ها و خونرسانی نن ها .2
 را توضیح دهد. مفهوم تنظیم اتوماتیک و تنظیم جريان خون کلیوی .3

 مفهوم فیلتراسیون گلومرولی و کلیرانس کلیوی را شرح دهد. .4

 

ل بازجذب و ترشح توبولی ، نقاش توباول فرنند انتقال در کلیه شام .5
 انتهايی در تنظیم تعادل يونی در بدن را شرح دهد.

ايجاد گرادياان اسامزی در مادوالی کلیاه و نقاش نن در تنظایم  .6
 اسمواللیته پالسما  و عملکرد مثانه را توضیح دهد.

 مکانیسم های ادرار کردن را توضیح دهد. .7

8.  pH .را تعريف کند 
 یدوز و مکانیسم های جبرانی نن ها را شرح دهد.سانواع الکالوز و ا  .9
 شرح دهد. PHنقش تنفس و کلیه را در تنظیم   .10

 حیطه عاطفی:

 . در مباحث مطرح شده با ارسال سواال   مشارکت فعال داشته باشد.1

-شناختی
 عاطفی

 سخنرانی

کتاب، عکس، 

های اساليد

ل نموزشی، فاي

های صوتی و 

فیلم -تصويری  

120 

پاسخ به سواال  
و پروژه های 

بارگزاری شده از 
 جلسه قبل

مرحله ای یا 

تکوینی، 

 تشخیصی
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 . در نزمون ها با اشتیاق مشارکت داشته باشد2

10  

آشنایی بما کلیمات 

،  فیزیولمموژی دممدد

دمممده هییممموفیز و 

 هییوتاالموس

 :باشد قادر دانشجو

 حیطه شناختی:

 هورمون ها را بشناسد و مکانیسم عمل ننها را شرح دهد..1
 ها مترشحه نن را بشناسد و شرح دهد. . غده هیپوفیز و هورمون2
 .رابطه هیپوفیز با هیپوتاالموس را شرح دهد.3

 حیطه عاطفی:

 . در مباحث مطرح شده با ارسال سواال   مشارکت فعال داشته باشد.1

 . در نزمون ها با اشتیاق مشارکت داشته باشد2

-شناختی
 عاطفی

 سخنرانی

کتاب، عکس، 

های اساليد

نموزشی، فايل 

های صوتی و 

فیلم -تصويری  

120 

پاسخ به سواال  
و پروژه های 
بارگزاری شده از 

 جلسه قبل

آزمون های 
 آغازین

11  

آشنایی با عملکمرد 

دمممدد تیروئیمممد و 

پاراتیروئیمممممد و 

چگونگی تنظی  قنمد 

خون و دمده فمو  

 کلیوی

 :باشد قادر دانشجو

 حیطه شناختی:

 پاراتیروئید را شرح دهد.فیزيولوژی غدد تیروئید و  .1
 هورمونهای مترشحه غدد تیروئید و پاراتیروئید را توضیح دهد. .2
تنظیم کلسیم خون را شرح دهد. عملکرد لوزالمعاده را شارح  .3

 دهد.
 نقش انسولین و تنظیم قند خون را توضیح دهد. .4

 فیزيولوژی غده فوق کلیوی را شرح دهد. .5

 حیطه عاطفی:

 ل سواال   مشارکت فعال داشته باشد.. در مباحث مطرح شده با ارسا1

 . در نزمون ها با اشتیاق مشارکت داشته باشد2

-شناختی
 عاطفی

 سخنرانی

کتاب، عکس، 

های اساليد

نموزشی، فايل 

های صوتی و 

فیلم -تصويری  

120 

پاسخ به سواال  
و پروژه های 
بارگزاری شده از 
 جلسه قبل

مرحله ای يا 
تکوينی، 
 تشخیصی

12  
زیولوژی آشنایی با فی

 حواس 

 :باشد قادر دانشجو

 حیطه شناختی:

 اصول دريافت اطالعا  توسط محیط اطراف را شرح دهد. .1
اساس فیزيولوژيک حس سوماتیک )لمس ، فشار ، ارتعاش ، دما  .2

 ، پاتوفیزيولوژی درد( را شرح دهد.
 

هاا  هخصوصیا  چشم و راه های بینايی ، خصوصیا  گوش و را .3
 ی شنوايی را شرح دهد.

ختار سیستم وستیبوالر و نقش نن در حس تعادل راتوضیح سا .4

-شناختی
 عاطفی

 سخنرانی

کتاب، عکس، 

های اساليد

نموزشی، فايل 

های صوتی و 

فیلم -تصويری  

120 

پاسخ به سواال  
و پروژه های 
بارگزاری شده از 
 جلسه قبل

حله ای يا مر

تکوينی، 
 تشخیصی
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 دهد.
 اساس فیزيولوژی بويايی و چشايی را توضیح دهد. .5
 گیرنده های حسی  را شرح دهد. .6
 يادگیری وحافظه را توضیح دهد. .7
 رفلکس های شرطی سیستم مشبک را توضیح دهد. .8

 حیطه عاطفی:

 ل داشته باشد.. در مباحث مطرح شده با ارسال سواال   مشارکت فعا1

 . در نزمون ها با اشتیاق مشارکت داشته باشد2

13  
آشنایی با فیزیولوژی 

 مغز سیست  حرکتی 

 :باشد قادر دانشجو

 حیطه شناختی:

 .ماهیت سیستم حرکتی مغز ، نخاع و نقش نن در واکنش های رفلکسی 1
 را شرح دهد.

 را توضیح دهد. نقش رفلکس های نخاعی  در کنترل وضعیت بدن. 2
اماه برن نزولی ، نقش نواحی مختلف کورتکس حرکتی مغاز در . را های3

 حرکتی را توضیح دهد.ريزی حرکت و اجرای فعالیت های 
. ساختمان مخچه ، نقش نن و هماهنگی در حرکات ، نقاش گاانگلیون 4

 بازال در طرح ريزی و اجرای حرکت را توضیح دهد.
. اثرا  ضايعا  در سطوح مختلف سیستم حرکتی را بشناسد و توضیح 5

 دهد.

 حیطه عاطفی:

 باشد.. در مباحث مطرح شده با ارسال سواال   مشارکت فعال داشته 1

 . در نزمون ها با اشتیاق مشارکت داشته باشد2

-شناختی
 عاطفی

 سخنرانی

کتاب، عکس، 

های اساليد

نموزشی، فايل 

های صوتی و 

فیلم -تصويری  

120 

پاسخ به سواال  
و پروژه های 
بارگزاری شده از 
 جلسه قبل

مرحله ای يا 
تکوينی، 
 تشخیصی

14  
آشنایی بما سیسمت  

 خود مختار عصبی

 :باشد درقا دانشجو

 حیطه شناختی:

ساختمان سیستم عصبی خود مختار و تفکیاک نن باه بخاش  .1
 را شرح دهد. سمپاتیک و پاراسمپاتیک

چگونگی تنظیم فعالیت قلب و عروق ، احشا و غادد مترشاحه  .2
وده ، قلاب و غادد توسط سمپاتیک ، چگونگی تنظیم فعالیت ر

 مترشحه توسط 

-شناختی
 عاطفی

 سخنرانی

کتاب، عکس، 

های اساليد

نموزشی، فايل 

های صوتی و 

فیلم -تصويری  

120 

پاسخ به سواال  
و پروژه های 
بارگزاری شده از 
 جلسه قبل

مرحله ای يا 
تکوينی، 
 تشخیصی
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 سمپاتیک را توضیح دهد.سیستم 
ه های نیکوتینی و موسکارينی در سیستم اعصااب نقش گیرند .3

 خود مختار را شرح دهد.
نقش گیرنده های نلفا و بتا در سیساتم عصابی سامپاتیک را  .4

 شرح دهد.
تنظیم فعالیت سیستم عصبی سمپاتیک توسط سیستم عصبی  .5

 مرکزی را شرح دهد.

 حیطه عاطفی:

 ه باشد.. در مباحث مطرح شده با ارسال سواال   مشارکت فعال داشت1

 . در نزمون ها با اشتیاق مشارکت داشته باشد2

15  

آشنایی بما سیسمت  

باروری و تولید مثل 

و سیسمممت  ر مممم ک

باروری و تولید مثل 

 مونث

 دانشجو قادر باشد:

 حیطه شناختی :

ا باروری در مارد و عملکارد نن را بشناساد و ساختمان و اجز .1
 توضیح دهد.

فرنيند تشکیل اسپرم بالغ و فرنيند اسپرماتژنز و اسپرمیوژنز را  .2
 شرح دهد.

ه ها توساط هورماون هاای بخاش قادامی تنظیم فعالیت بیض .3
  تسستوسترون را بشناسد و شرح دهد.یپوفیز و ه

. 

 حیطه عاطفی:

 . در مباحث مطرح شده با ارسال سواال   مشارکت فعال داشته باشد.1

 . در نزمون ها با اشتیاق مشارکت داشته باشد2

-شناختی
 عاطفی

 سخنرانی

کتاب، عکس، 

های اساليد

نموزشی، فايل 

های صوتی و 

فیلم -تصويری  

120 

پاسخ به سواال  
ه های و پروژ

بارگزاری شده از 
 جلسه قبل

مرحله ای يا 
تکوينی، 
 تشخیصی

16  

آشنایی بما سیسمت  

باروری و تولید مثل 

 مونث

 

 دانشجو قادر باشد:

 حیطه شناختی :
 

ساختمان و اجازا بااروری در زن و عملکارد نن را بشناساد و  .1
 توضیح دهد.

 فرنيند سیکل ماهانه و تنظیم هورمونی نن را شرح دهد. .2

-شناختی
 عاطفی

 سخنرانی

کتاب، عکس، 

های اساليد

 نموزشی، فايل

های صوتی و 

فیلم -تصويری  

120 

پاسخ به سواال  
و پروژه های 
بارگزاری شده از 
 جلسه قبل

مرحله ای يا 
تکوينی، 
 تشخیصی
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ه هیپوفیز و هورمون های تخمدان در تنظیم سیستم بااروری در نقش غد
 زن ، بلوغ و يائسگی را شرح دهد

 حیطه عاطفی:

 . در مباحث مطرح شده با ارسال سواال   مشارکت فعال داشته باشد.1

 . در نزمون ها با اشتیاق مشارکت داشته باشد2

17  

بنممدی کلممی جممم 

مطالمممب و رفممم  

 اشکاالت

 حیطه شناختی:
 دانشجو پاسخ  تمام تکالیف را در موعد مقرر ارسال کند. .1
 هدف از ارايه اين واحد درسی را درک کرده باشد. .2

 حیطه عاطفی:
 با انگیزه و اشتیاق در امتحان پايان ترم شرکت نمايد .1

-شناختی
 عاطفی

 120 ---- حل مسئله
حل سواال  داده  

 شده
 نزمون پايانی

 نحوه ارزشیابی:

 گردد. ه میمانده در امتحان پایان ترم محاسبباقی %80و  و تکالیف کالسی آزمونکل نمره با استفاده از  %20ارزشیابی به صورت کتبی که 
 نحوه محاسبه نمره کل:

 کل نمره %80     آزمون پایان ترم
 کل نمره %20    و تکالیف درسی آزمون

 مناب :
 فیزیولوژی پزشکی گایتون و هال -1

 


