
  
 

   

 

 دانشکده علوم پزشکی سیرجان ورهاختار طرح دس

 
 
 

 
  (Course Plan)طرح دوره

 99/ 11/ 18 :تاريخ ارائه درس 00-99:   سال تحصيلي

 دکتر صادقي  : نام مدرس کارداني/ فوريت های پزشکي  :رشتهمقطع/ 

 24 :تعداد دانشجو واحد( 2فيزيولوژی)  :   )واحد( درسنام 

 ساعته  2جلسه/   17:   تعداد جلسات / مدت کالس 00-99نيمسال دوم :   ترم

 

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

 

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
 لير و فلش.(آموزشي مثل کا ام پ

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

 
 

تگاه 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، دس:    :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 80ي ميان ترم و پايان ترم: امتحان كتب

 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 
 تجلسا

 عنوان جلسه/رئوس مطالب
وسايل کمک  روش تدريس

 آموزشي
 اهداف  حيطه 

 سلول فیزیولوژی  18/11/99
 ساختمان غشاء سلول و عملكرد آن

آموزش   یبسترهاسخنراني) آنالین در 

یمجاز  شناختي 
 دانشجو بايستي ساختمان غشاء سلولي را شرح دهد.

تراحت و عمل غشاء را شرح  دانشجو بايستي مكانيسم پتانسيل اس
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 دهد. فضای اسکای روم( 

 

 

 دستگاه عضالني  فیزیولوژی  25/11/99
 آشنايي با عضله اسكلتي و صاف 

سخنراني) آنالین در 

 فضای اسکای روم( 

آموزش   یبسترها

یمجاز  
دانشجو بايستي فرايند انقباض عضله اسكلتي و صفحه انتهايي را  شناختي

 شرح دهد

سخنراني) آنالین در  قلب و گردش خون فیزیولوژی  99/  2/12

 فضای اسکای روم( 

آموزش   یبسترها

یمجاز  
 شناختي

 دانشجو بايستي فيزيولوژي قلب را شرح دهد

فیزیولوژی قلب و گردش خون 9/12/99 سخنراني) آنالین در  

 فضای اسکای روم( 

آموزش   یبسترها

یمجاز  
 دانشجو بايستي فيزيولوژي عروق را شرح دهد. شناختي

 

خون و گردش  قلب 16/12/99 سخنراني) آنالین در  

 فضای اسکای روم( 

آموزش   یبسترها

یمجاز  
 شناختي

 دهد.  حیرا توض ي ساختار و عملکرد عروق خون

سخنراني) آنالین در  قلب و گردش خون  23/12/99

 فضای اسکای روم( 

آموزش   یبسترها

یمجاز  
 حیرا توض ي رگیمو یمختلف تبادل مواد از عرض غشا یروشها شناختي

 دهد 

 گوارش  30/12/99
 اعمال ترشحي و فيزيولوژيكي لوله گوارش

سخنراني) آنالین در 

 فضای اسکای روم( 

آموزش   یبسترها

یمجاز  
اعمال ترشحي و فیزیولوژیکي لوله دانشجو بایستي   شناختي

 را شرح دهد.  و كبد گوارش

 گوارش  14/1/1400
 هضم و جذب در  لوله گوارش 

سخنراني) آنالین در 

ی روم( فضای اسکا  

آموزش   یبسترها

یمجاز  
 شناختي

 را شرح دهد. هضم و جذب در  لوله گوارشدانشجو بایستي 

 كلیه  21/1/1400
 فيلتراسيون گلومرولي

سخنراني) آنالین در 

 فضای اسکای روم( 

آموزش   یبسترها

یمجاز  
 شناختي

 را شرح دهد  فیلتراسیون گلومرولي دانشجو بایستي

 كلیه  28/1/1400
 توبول هاي كليوي  تنظيم ترشحات

سخنراني) آنالین در 

 فضای اسکای روم( 

آموزش   یبسترها

یمجاز  
را شرح  دانشجو بایستي تنظیم ترشحات توبول های كلیوی شناختي

 دهد 
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سخنراني) آنالین در  تنفس  4/2/1400

 فضای اسکای روم( 

آموزش   یبسترها

یمجاز  
 شناختي

 هدفیزیولوژی ریه را شرح د  و آناتومي دانشجو بایستي 

سخنراني) آنالین در  تنفس  11/2/1400

 فضای اسکای روم( 

آموزش   یبسترها

یمجاز  
 شناختي

 را توضیح دهد  چگونگي دم و بازدمدانشجو بایستي 

 هورمون  18/2/1400
 كلياتي در رابطه با هورمون ها

سخنراني) آنالین در 

 فضای اسکای روم( 

آموزش   یبسترها

یمجاز  
 شناختي

 را شرح دهد  در رابطه با هورمون هاكلیاتي دانشجو بایستي 

 هورمون  25/2/1400
هورمون قشر فوق كليوي، هورمون هاي 

 پانكراس 

سخنراني) آنالین در 

 فضای اسکای روم( 

آموزش   یبسترها

یمجاز  
 شناختي

 دانشجو بايستي فيزيولوژي كلي غدد داخلي را بداند.

 

سخنراني) آنالین در  اعصاب 1/3/1400

 فضای اسکای روم( 

آموزش   یترهابس

یمجاز  
 دانشجو بايستي  فيزيولوژي دستگاه اعصاب را بداند. شناختي

 

سخنراني) آنالین در   اعصاب 8/3/1400

 فضای اسکای روم( 

آموزش   یبسترها

یمجاز  
بایستي   شناختي را  دانشجو  عصبي  دستگاه  اعمال  مختلف  سطوح 

 بشناسد. 

 

سخنراني) آنالین در  اعصاب 15/3/1400

وم( فضای اسکای ر  

آموزش   یبسترها

یمجاز  
بایستي   شناختي تحریکي دانشجو  نوروترانسمیتر های  انواع مختلف 

 و مهاری را بیان كند. 

 
 


