
 

 بسمه تعالی 

 
شتی ردمانی سیرجان  دادکشنه علوم زپشکی و خدمات بهدا

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش زپشکی

 واحد ربانهم رزیی ردسی   

 

 

 طرح دوره دروس نظری و عملی  
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 :مشخصات درس   

 23 تعداد دانشجو  پزشکی عمومی گروه آموزشی

 4/0 تعداد واحد  1 فيزيولوژي آزمايشگاه عنوان درس

 پزشکی  تحصیلی  شتهو ر مقطع
 تاریخ شروع 

 دوره  و پایان 
19/06/1401  
14/10/1401 

 روز و ساعت جلسات   1401 اول نیمسال تحصیلی 
 سه شنبه

(10-8)  

 1نظريفيزيولوژي  دروس پیش نیاز  صادقیخانم دکتر نجمه  مدرس/مدرسین درس

 مسئول درس
 )دروس اشتراکی(

 حل برگزاریم صادقیخانم دکتر نجمه 
 دانشکده پزشکی 

 (آزمايشگاه فيزيولوژي)

 عملی )نظری/عملی(واحد نوع 
روش برگزاری 

 )حضوری/مجازی/ترکیبی(
 حضوري

 

 شرح کلی درس:  

 توصیفی کوتاه و مختصر از درس را در یک یا دو پاراگراف بنویسید.

عصب و  تشريح نوار قلب و تفسير آن، آزمايش نحوه ثبت صداهاي قلبی، سمع ار خون وفشگرفتن  در اين واحد درسی عملی دانشجويان نحوه عملکرد پديده اسمز،

به صورت عملی فرا  راحجم هاي ريوي  تفسير، اسپيرومتري و بر روي ضربان و قدرت انقباضی آن قلب قورباغه و اثر داروهابررسی نحوه انقباض عضله قورباغه، آزمايش 

 .می گيرند
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 هدف/اهداف کلی درس: 

 با مراجعه به کوریکولوم رشته، هدف/اهداف کلی درس را بنویسید.

 با پديده اسمز آشنا شده و اثر مايع هيپوتونيك، هيپرتونيك، ايزوتونيك بر روي سلول هاي خونی را می آموزد.فراگير 

 ري کند.با انواع دستگاه هاي فشار خون آشنا گرديده و بايد بتواند فشار خون يك فرد را اندازه گيفراگير 

 نحوه اندازه گيري نوار قلب را آموخته و بايد بتواند از يك فرد نوار قلب تهيه نموده و آن را تفسير نمايد.فراگير 

تگاه مهك دسه  انتظار می رود که قورباغه را بيهوش يا نخاعی نموده و بتواند عضله ساق پاي قورباغهه را دهدا نمهوده و نمهودار حرکهات عضهله و عصهب را بهه ک        فراگير از 

 تفسير نمايد. کيموگراف ثبت نموده و آن را

 .مکانيسم آن را ياد می گيرد بعد از نخاعی کردن قورباغه، قلب قورباغه را تشريح و اثر داروهاي مختلف را آزموده و نحوه عملکرد قلب وفراگير 

 بيماري هاي ريوي نظر بدهد. ي تنفسی يك فرد را اندازه گيري نمايد و در رابطه بابتواند حجم ها با انواع دستگاه هاي اسپيرومتري و کارکرد آن آشنا شده و بايدفراگير 

 

 روش تدریس: 

ارکت روش تدریس را بر اساس موضوع، زمان کالس، منابع و امکانات و نحوه مش. نماییدروش تدریسی در آموزش استفاده میمشخص کنید از چه 

  ت فراگیران و شرکت آنان در بحث های کالسی را در اولویت قرار دهید.انتخاب کنید و در صورت امکان مشارک فراگیران

 ساير موارد: ... 

 ☐ روش تدريس مبتنی بر حل مسئله  روش تدريس سخنرانی
 ☐ روش تدريس ايفاي نقش ☐ روش تدريس بحث گروهی

 ☐ روش تدريس مبتنی بر کار تيمی                             ☐ روش تدريس پرسش و پاسخ
 ☐ روش تدريس اکتشافی ☐ ايشیروش تدريس نم

       هاي کوچكروش تدريس در گروه                                                                     روش تدريس آزمايشگاهی
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 مواد و وسایل آموزشی:

 آموزشی استفاده می کنید. یادگیری، در آموزش خود از چه وسایل -به منظور تسهیل فرآیند یاددهی

    
 ساير موارد: ...      
 

  دزوه ☐ پاورپوينت
 ☐ کتاب ☐      فيلم آموزشی     

         وايت برد                                      ☐         نرم افزار   

 ☐ تصوير ☐ ماکت
 ☐ چارت            لوازم واقعی 

 ☐ فايل صوتی ☐ پوستر

  

 های فراگیران:تکالیف و مسئولیت

 هایی در طول ترم دارند. چه وظایف و مسئولیتفراگیران مشخص کنید که 

  نوشتن گزارش کار در پايان هر دلسه 

 گزارش مقادير متغيرهاي اندازه گيري شده 

 محاسبه فاکتورهاي مورد آزمايش 

 بيان فرمول هاي مورد استفاده در اندازه گيري ها 
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 بی فراگیران: نحوه ارزیا

 کنید.رای ارزیابی فراگیران استفاده میبا توجه به اهداف اختصاصی درس، مشخص کنید که از چه روشی ب -

 
 ساير موارد: ...

 

مشخص  نیزنمره و یا درصد مرتبط با هر فعالیت را همچنین میزان . تعیین می شودچه فعالیت هایی  با توجه بهمشخص کنید که نمره نهایی دانشجو  -

 کنید.
 

 نمره/درصد عناوین ردیف
 11  به صورت آزمون کتبی: بخش تئوری 1
به صورت کار عملی : بخش عملی 2  6 
 1 گزارش کار 3
 1 فعاليت در آزمايشگاه 4
  1 حضور و غياب 5

  سئواالت چند گزينه اي  سئواالت تشريحی کوتاه پاسخ

 ☐ غلط-سئواالت صحيح ☐ سئواالت تشريحی بلند پاسخ
  کار عملی ☐ سئواالت شفاهی

 ☐ چك ليست مشاهده عملکرد ☐ سئواالت دور کردنی
   ☐ هاي کالسیپرسش
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 سیاست ها و قوانین:  

 . ورت شفاف برای فراگیران شرح دهیدقوانین کالس خود را به ص

 پوشيدن روپوش سفيد آزمايشگاهی 

 تميز کردن ميز کار پس از اتمام آزمايش 

 ورد استفادهشستن ظروف م 

   خاموش کردن وسايل برقی مانند ميکروسکوپ 

 ارايه گزارش کار ظرف يك هفته 
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 جدول زیر را بر اساس رئوس مطالبی که در هر جلسه آموزش می دهید کامل کنید. 

 برنامه زمانبندی درس:

جل

 سه

هدف کلی: هدف از یادگیری این مطلب  عنوان جلسه

 با ... آن است که دانشجو

 مدرس/ مدرسین ...داف رفتاری: دانشجو در پایان باید بتوانداه

را تفسير نتايج آزمايش هايی که در بالين انجام می شود   آشنا شود. مکانيسم اسمز پديده اسمز 1

  کند. 
 دکتر صادقی

نحوه گرفتن فشار خون توسط دستگاه هاي  فشار خون و صداهاي قلبی 2

 آشنا شود.  فشارسنج

  بيمار فرضی را توسط دستگاه هاي فشارسنج فشار خون يك

 . ثبت کند
 دکتر صادقی

نحوه گرفتن نوار قلب توسط دستگاه  ثبت الکتروکارديوگراف و تفسير آن 3

 آشنا شود.  الکتروکارديوگراف

 نوار قلب يك بيمار فرضی را توسط دستگاه 

 .کند و تفسير ثبت الکتروکارديوگراف

 دکتر صادقی

 نحوه گرفتن نوار انقباض توسط دستگاه کموگراف ضله اسکلتی قورباغهآزمايشات عصب و ع 4

 آشنا شود. 

 کيموگراف  نوار انقباض عضله يك قورباغه را توسط دستگاه

 . کند و تفسير ثبت

 دکتر صادقی

نحوه گرفتن نوار انقباض قلب توسط دستگاه  عوامل مؤثر بر انقباضات قلب قورباغه 5

 آشنا شود.  کموگراف

 کيموگراف  نقباض قلب يك قورباغه را توسط دستگاهنوار ا

 .کند ثبت

  ير تفس قلب يك قورباغه رانوار انقباض روي دارو بر اثرات

 کند. 

 دکتر صادقی

آشنا  نحوه گرفتن نوار تنفسی توسط اسپيرومتر اندازه گيري حجم ها و ظرفيت ريوي 6

 شود. 

 ثبت  اسپيرومتر نوار تنفس يك بيمار فرضی را توسط دستگاه

 .کند

  ها و ظرفيت هاي ريوي نوار تنفس يك بيمار فرضی را حجم

 محاسبه و تفسير کند. 

 دکتر صادقی
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  منابع درس:

 مشخصات مقاله شامل عنوان، نویسندگان، مجله، سال و شماره انتشار و صفحات مقاله

 مشخصات کتاب شامل عنوان، نویسندگان، مترجمین، انتشارات، سال و نوبت چاپ کتاب  

 دزوه آزمايشگاه فيزيولوژي تدوين شده. 1

 ي عملی فيزيولوژيکتاب آزمايشها. 2

 

 

 

 

 


