
  
 

   

 

 دانشکده علوم پزشکی سیرجان ورهاختار طرح دس

  
 

 

  (Course Plan)طرح دوره

 99/ 11/ 19 :تاريخ ارائه درس 00-99:   سال تحصيلي

 دکتر صادقي  : نام مدرس هوشبری/ شناسيکار :رشتهمقطع/ 

 24 :تعداد دانشجو واحد( 4فيزيولوژی):   )واحد( درسنام 

 ساعته  2جلسه/   34:   تعداد جلسات / مدت کالس 00-99دوم  اول و نيمسال :   ترم

 

 )آخرين چاپ( greenچكيده فيزيولوژي عمومي گايتون )آخرين چاپ( و اساس فيزيولوژي باليني گرين  :منابع درس

 

نرم افزارهای توليد محتوی مثل اسنگيت و کامپتزيا، نرم افزار جهت پخش فيلم های  بسترهای آموزش مجازی) سامانه نويد و فضای اسکای روم،  : امکانات آموزشي
 و فلش.(آموزشي مثل کا ام پلير 

 فيزيولوژي دستگاه تنفس، قلب و عروق، سيستم كليوي، عضالت، دستگاه گوارشي و كبد، دستگاه عصبي و غدد  :  : مطالب درسکلي  رئوس  

 
 

عصبي و شناخت كلي غدد آشنا   در اين واحد درسي دانشجويان با فيزيولوژي دستگاه تنفس، قلب و عروق، سيستم كليوي، عضالت، دستگاه گوارشي و كبد، دستگاه:  :هدف کلي درس

 مي شوند. 

 

 

 صداگذاري شده، فيلم آموزشي power pointبه روش سخنراني، پرسش و پاسخ با وسايل كمك آموزشي و  روش آموزش:

 

 

 اجرای درس: شيوه
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 کالس های آنالين 

 بارگذاری محتوی آفالين  

 

 

 

 

 

 ی ارزشيابي نحوه

 :محاسبه نمره كل درس 

 درصد كل نمره 80ان ترم و پايان ترم: امتحان كتبي مي

 درصد كل نمره 20امتحان كوئيز: 

 

گزينه اي است جواب مي دهند ولي در امتحانات كوئيز سؤاالت تشريحي جوواب موي  4در امتحانات ميان ترم و پايان ترم، دانشجويان به امتحان نظري كه به فرم بخش تئوري : -2

 دهند.

 
 
 
 
 

تاريخ برگزاری 
 جلسات

 وان جلسه/رئوس مطالبعن
وسایل کمک  روش تدريس

 آموزشی 
 اهداف حيطه 
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 سلول فیزیولوژی  26/8/99
 ساختمان غشاء سلول و عملكرد آن

سخنرانی) آنالین در 
 فضای اسکای روم(

آموزش  یبسترها

یمجاز  

 شناختی

 دانشجو بايستي ساختمان غشاء سلولي را شرح دهد.
و عمل غشاء را شرح   دانشجو بايستي مكانيسم پتانسيل استراحت

 دهد.

توزیع یون ها  در دوطرف غشا ،پتانسیل استراحت غشاء و 

 نحوه ایجاد آن را توضیح دهد.

 

 سلول فیزیولوژی  3/9/99

 
در  نیسخنرانی) آنال

 روم( یاسکا یفضا

آموزش  یبسترها

یمجاز  
 شناختی

پتانسیل عمل را بشناسد و نحوه چگونگی ایجاد پتانسیل 

 ا در سلول شرح دهد.  عمل و هدایت آن ر

 هدایت سیناپسی و انواع آن را تعریف کند.

 

 

 دستگاه عضالنی  فیزیولوژی  10/9/99
 آشنايي با عضله اسكلتي

سخنرانی) آنالین در 

 فضای اسکای روم(

آموزش  یبسترها

یمجاز  

دانشجو بايستي فرايند انقباض عضله اسكلتي و صفحه انتهايي را  شناختی
 شرح دهد

 .توضیح دهدرا متریک و ایزوتونیک انقباض ایزو

منابع تامین انرژی عضله را ذکر کند و پدیده های خستگی 

 سیناپسی و خستگی عضالنی را توضیح دهد.

 .مکانیسم ایجاد هیپرتروفی و آتروفی عضالنی را بیان کند

 

سخنرانی) آنالین در  صاف دستگاه عضالنی فیزیولوژی  17/9/99

 فضای اسکای روم(

موزش آ یبسترها

یمجاز  

 دانشجو بايستي فرايند انقباض عضله صاف را شرح دهد  شناختی
 

سخنرانی) آنالین در  قلب و گردش خون فیزیولوژی  24/9/99

 فضای اسکای روم(

آموزش  یبسترها

یمجاز  

 شناختی
 دانشجو بايستي فيزيولوژي قلب را شرح دهد

فیزیولوژی قلب و گردش خون 1/10/99  دانشجو بايستي فيزيولوژي عروق را شرح دهد. شناختیآموزش  یبسترهاسخنرانی) آنالین در  
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ضای اسکای روم(ف یمجاز  اجزای عملکردی سیستم گردش خون شامل شریانها،  

 مویرگ ها و وریدها را بیان کند.

اصول و قوانین فیزیکی  جریان خون ، فشار، مقاومت 

 عروقی را شرح دهد.

وثر در تنظییم فشیار فشار در عروق مختلف و مکانیسم های م

 خون  را شرح دهد

 

سخنرانی) آنالین در  قلب و گردش خون  8/10/99

 فضای اسکای روم(

آموزش  یبسترها

یمجاز  

اتساع پذیری و خصوصیات سیستم شریانی و وریدی را  ▪ شناختی

 توضیح دهد.

 

سخنرانی) آنالین در  قلب و گردش خون  15/10/99

 فضای اسکای روم(

آموزش  یبسترها

یزمجا  

 حیرا توض یرگیمو یمختلف تبادل مواد از عرض غشا یروشها شناختی

 دهد

سخنرانی) آنالین در  قلب و گردش خون  22/10/99

 فضای اسکای روم(

آموزش  یبسترها

یمجاز  

 سیستم لنفاوی و عوامل موثر بر جریان لنف را ذکر کند. شناختی

مکانیسم های کنترل کوتاه مدت و بلند مدت جریان خون 

 شرح دهد.را 

 

 

سخنرانی) آنالین در  قلب و گردش خون  29/10/99

 فضای اسکای روم(

آموزش  یبسترها

یمجاز  

برون ده قلب، بازگشت وریدی و عوامل موثر بر تنظیم آن را  شناختی

 شرح دهد.

 گوارش  6/11/99
 اعمال ترشحي و فيزيولوژيكي لوله گوارش

سخنرانی) آنالین در 

 فضای اسکای روم(

آموزش  یبسترها

یمجاز  

 دانشجو بایستی  شناختی

 را شرح دهد. و کبد اعمال ترشحی و فیزیولوژیکی لوله گوارش 
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مرتبط با آن را نام  یدستگاه گوارش و ارگانها یاجزا  
 ببرد .

 یکننده  اعمال حرکت میتنظ کیو اتونوم کیانتر یعصب ستمیس
 دستگاه گوارش را شرح دهد یو ترشح

 گوارش  13/11/99
 جذب در  لوله گوارش هضم و 

سخنرانی) آنالین در 

 فضای اسکای روم(

آموزش  یبسترها

یمجاز  

 دانشجو بایستی  شناختی

 را شرح دهد. هضم و جذب در  لوله گوارش

 گوارش دهانی و مراحل عمل بلع را توضیح دهد.

فعالیت های ترشحی و حرکتی معده و روده را بیان 

 کند.

 

ن در سخنرانی) آنالی گوارش  20/11/99

 فضای اسکای روم(

بسترهای آموزش 

 مجازی

، جنبه های فیزیولوژیک هضم و جذب پروتئینها  شناختی

در طول دستگاه گوارش را  چربیها و کربوهیدراتها

 .توضیح دهد

 

سخنرانی) آنالین در  گوارش  27/11/99

 فضای اسکای روم(

بسترهای آموزش 

 مجازی

و نقش  تولید صفرا درکبد ، ترکیبات صفرا شناختی

 فیزیولوژیکی آن در هضم و جذب چربیها بیان کند. 

 

سخنرانی) آنالین در  گوارش  4/12/99

 فضای اسکای روم(

بسترهای آموزش 

 مجازی

ترشحات برون ریز پانکراس که در فرایند هضم مواد  ▪ شناختی

 غذایی دخالت دارد را توضیح دهد.
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سخنرانی) آنالین در  خون 11/12/99

 فضای اسکای روم(

بسترهای آموزش 

 مجازی

 دانشجو بایستی فیزیولوژی سیستم خون را بداند  شناختی

 

سخنرانی) آنالین در  خون 18/12/99

 فضای اسکای روم(

بسترهای آموزش 

 مجازی

 را بداند دفاعیدانشجو بایستی فیزیولوژی سیستم  شناختی

 

 

 کلیه  19/12/99
 گلومروليفيلتراسيون 

سخنرانی) آنالین در 

 فضای اسکای روم(

آموزش  یبسترها

یمجاز  

  دانشجو بایستی شناختی

 را شرح دهد و عوامل موثر بر آن فیلتراسیون گلومرولی

رسانی آنها را ساختمان کلیه و ساختمان نفرون ها و خون

 شرح دهد.

 

 کلیه  26/12/99
 تنظيم ترشحات توبول هاي كليوي

ن در سخنرانی) آنالی

 فضای اسکای روم(

آموزش  یبسترها

یمجاز  

را شرح  دانشجو بایستی تنظیم ترشحات توبول های کلیوی شناختی
 دهد

سخنرانی) آنالین در  کلیه  17/1/1400

 فضای اسکای روم(

بسترهای آموزش 

 مجازی

مفهوم کلیرنس کلیوی و فرایندهای انتقال مواد، شامل  شناختی

 دهد .  بازجذب و ترشح توبولی را شرح

 

سخنرانی) آنالین در  کلیه  24/1/1400

 فضای اسکای روم(

بسترهای آموزش 

 مجازی

نقش توبولهای کلیوی را در تنظیم تعادل یونی بدن شرح  شناختی

 دهد.

اسید و بازها را توسط کلیه شرح ، نحوه تنظیم اسموالریته 

 دهد.
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سخنرانی) آنالین در  تنفس  31/1/1400

 فضای اسکای روم(

آموزش  یرهابست

یمجاز  

 فیزیولوژی ریه را شرح دهد و آناتومیدانشجو بایستی  شناختی

 قوانین گازها و کاربرد آن را در فیزیولوژی تنفس شرح دهد

سخنرانی) آنالین در  تنفس  7/2/1400

 فضای اسکای روم(

آموزش  یبسترها

یمجاز  

فیزیولوژی و مکانیک تنفس، کار تنفسی، حجمها و  شناختی

 ریوی را توضیح دهد.  ظرفیتهای

تعیین کننده تهویه  ووامل موثر ع  ،مکانیسم تهویه ریوی

 .نقش سورفکتانت را بیان کندو ریوی 
سخنرانی) آنالین در  تنفس  14/2/1400

 فضای اسکای روم(

بسترهای آموزش 

 مجازی

ان خون را در قسمتهای مختلف ریه نسبت تهویه به جری شناختی

 ا توضیح دهد.و اهمیت فیزیولوژیکی آن ر

 اصول تبادل گازها را بین حبابچه و خون شرح دهد.  

 

سخنرانی) آنالین در  تنفس  21/2/1400

 فضای اسکای روم(

بسترهای آموزش 

 مجازی

در خون و تبادالت گازها در بافت را طریقه انتقال گازها  شناختی

 توضیح دهد.

 

سخنرانی) آنالین در  تنفس  28/2/1400

 فضای اسکای روم(

بسترهای آموزش 

 مجازی

تنظیم شیمیایی تنفس و نقش  جایگاه مرکز تنفس و شناختی

را  گیرنده شیمیایی محیطی و مرکزی در تنظیم تنفس 

 شرح دهد.

 

 هورمون  4/3/1400
 كلياتي در رابطه با هورمون ها

سخنرانی) آنالین در 

 فضای اسکای روم(

آموزش  یبسترها

یمجاز  

 دانشجو بایستی  شناختی

 را شرح دهد ی در رابطه با هورمون هاکلیات

ساختمان شیمیایی  هورمون ها و انتقال آنها در مایعات بدن 

 و انواع رسپتورهای هورمونی را  توضیح دهد. 

های مثبت و منفی در تنظیم ترشح هورمون را شرح فیدبک

 دهد و برای آن مثال بزند.
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 هورمون  11/3/1400
اي هورمون قشر فوق كليوي، هورمون ه 

 پانكراس 

سخنرانی) آنالین در 

 فضای اسکای روم(

آموزش  یبسترها

یمجاز  

 دانشجو بايستي شناختی
 فيزيولوژي كلي غدد داخلي را بداند. 

ی هیپوفیز و چگونگی ارتباط و آناتومی و بافت شناسی غده

 کنترل ترشحات هیپوفیز توسط هیپوتاالموس را شرح دهد.

ه هیپوفیز و عملکرد های مهم ترشح شونده از غدهورمون 

 فیزیولوژیکی آنها را بر بافتهای مختلف بیان کند.

 

 

سخنرانی) آنالین در  هورمون  18/3/1400

 فضای اسکای روم(

آموزش  یبسترها

یمجاز  

غده تیروئید و نوع هورمون های  فیزیولوژی وی ناتومآ شناختی

 مترشحه آن را توضیح دهد.

های تیروئییدی را بیر ناثرات متابولیکی و فیزیولوژیکی هورمو

سیستم های مختلف بیدن و اخیتالالت  ترشیحی آن را بییان 

 کند

سخنرانی) آنالین در  هورمون  25/3/1400

 فضای اسکای روم(

آموزش  یبسترها

یمجاز  

ترشحات، نوع گیرنده های جزایر النگرهانس پانکراس، سلول شناختی

ختلف  در بافتهای  مرا  و اثرات فیزیولوژیک آنهاهای آنها 

 توضیح دهد.

پاراتیروئید و ساختار هورمون  فیزیولوژی غده وی ناتومآ

 را بیان کند.آن  مترشحه

 

سخنرانی) آنالین در  هورمون  1/4/1400

 فضای اسکای روم(

آموزش  یبسترها

یمجاز  

های در گیر در هموستاز عملکرد فیزیولوژیک هورمون شناختی

 ان کند .  کلسیم و فسفر و بافتهای هدف آنها را بی
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های بخش ، هورمون فوق کلیه فیزیولوژی غده وی ناتومآ

قشری و عملکرد فیزیولوژیکی آن و عوارض ناشی ازختالالت 

 ترشحی آنها را توضیح دهد.

 

سخنرانی) آنالین در  اعصاب 8/4/1400

 فضای اسکای روم(

آموزش  یبسترها

یمجاز  

 دانشجو بايستي   شناختی
 را بداند.فيزيولوژي دستگاه اعصاب 

 سطوح مختلف اعمال دستگاه عصبی را بشناسد.

انواع مختلف نوروترانسمیتر های تحریکیی و مهیاری را بییان 

 کند.

 

سخنرانی) آنالین در  اعصاب 15/4/1400

 فضای اسکای روم(

آموزش  یبسترها

یمجاز  

 دانشجو بایستی  شناختی

با فرایند درک حس آشنا شود و رده بندی گیرنده های 

 ا بشناسد.حسی ر

با حس های پیکری مکانیکی آشنا شود و مسیرهای عصبی 

 و کورتکس مرتبط با کورتکس حسی را بشناسد

 

 

سخنرانی) آنالین در  اعصاب 22/4/1400

 فضای اسکای روم(

آموزش  یبسترها

یمجاز  

انواع درد و مسیرهای انتقال و مراکز درد و آنالژزی را  شناختی

 توضیح دهد.

  و گیرنده های عضالنی را شرح دهد رفلکس های نخاعی

 کورتکس حرکتی و مسیر های مرتبط را بشناسد    اعصاب 29/4/1400

در کنترل حرکت بیان  آن را  فیزیولوژی مخچه و نقش

 کند
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با انواع حافظه آشنا گردد و مراکز درگیر در یادگیری و     اعصاب 5/5/1400

 حافظه را توضیح دهد.

یپوتاالموس و آمیگدال را ه، عملکرد سیستم لیمبیک 

 توضیح دهد.

امواج مغزی و مکانیسم و ساختار های درگیر در خواب و 

 شرح دهد.بیداری را 

 
 


