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 :مشخصات درس   

 نفر 24 تعداد دانشجو عمومی  پزشکی گروه آموزشی

 عنوان درس
 مقدمات علوم پایه

 (سلول فیزیولوژی)
 ساعت(16/جلسه 8) 82/0 تعداد واحد

 دورهو پایان تاریخ شروع  پزشکی  تحصیلی شتهو ر مقطع
19/06/1401 

 14/10/1401 

 روز و ساعت جلسات 1401 اول نیمسال تحصیلی
 شنبهیک

(12-10)  

 ندارد دروس پیش نیاز آزادبختمحمدکریم  آقای دکتر مدرس/مدرسین درس

 مسئول درس

 )دروس اشتراکی(

آقای دکتر سید نورالدین نعمت 

 الهی  
 محل برگزاری

 زشکیدانشکده پ

  (102کالس )

واحد نوع 

 )نظری/عملی(
 نظری

روش برگزاری 

 )حضوری/مجازی/ترکیبی(
 حضوری

 

 شرح کلی درس:

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

 :(Medical Physiology) پزشکی فیزیولوژی

 ،دن انسهان مهی باشهد   اولین حوادث و رویدادهای نامطلوب برای انسان بروز بیماریهای مختلف در وی بوده است و با توجه به اینکهه بیمهاری تیییهر در فیزیولهوژی به     از 

 درمهان و یها   خت بیماریها و طبیعتا، شنابدن سیستم های بدن جهت حفظ شرایط مطلوب )فیزیولوژیک(طبیعی بنابراین دانستن فیزیولوژی و یا آگاهی از نحوه عملکرد 

 یافتن راه حل درمان بیماریها ضروری است.

https://www.modares.ac.ir/med/departments/physiology
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ادر به طوریکه یک رشته مه ، گیرد می را در بر تا ارتباط با محیط خارج از بدنکامل انسان  سطح بدن ،کارکرد بدن از سطح مولکولی و سلولیچگونگی مطالعه  فیزیولوژی

 در علوم پزشکی محسوب می شود.

پتانسیل استراحت و پتانسیل عمل، مشخصات سلولهای عضالنی و نحوه عملکهرد فیزیولوژیهک   ، آنها طبیعی عملکرد و سلول ساختمان با مرتبط عمومی مباحث یادگیری

 آنها هدف اصلی این درس می باشد.

 

 هدف/اهداف کلی درس: 

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

سلول در هریک از موارد زیر را بیاموزد و بتواند آن ها را در یسم های فیزیولوژیک مرتبط با عملکرد از دانشجو انتظار می رود مفاهیم، اصول و مکاندر این درس 

 فرایندهای طبیعی و تیییر یافته فیزیولوژیک شناسایی کند.

 علم فیزیولوژی. 1

 . مکانیسم های فیزیولوژیک کنترلی بدن2

 داخلی، هومئوستاز و نقش دستگاه های مختلف بدن در ایجاد آن. محیط 3

 . مایعات بدن، تفاوت ترکیب مایع داخل سلولی و خارج سلولی و علت ایجاد آن4

 اجزاء تشکیل دهنده غشاء سلولی و عملکرد آنهاغشاء سلول، . 5

 . روشهای نقل و انتقال مواد از غشاء سلولی6

 ملپتانسیل استراحت و پتانسیل ع. 7

 . مراحل تحریک ناپذیری مطلق و نسبی و علت ایجاد آنها8

 انقباض عضالت اسکلتی و صاف و تفاوتهای آنها. 9
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 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 

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

 سایر موارد:
 .در آغاز هر جلسه جهت آمادگی بهتر دانشجویان و فهم پیوستگی مطالبوس مطالب ئرو  ارائه طرح درس -1

نهایی توسط استاد  در هر جلسه پاسخ سئواالت مطرح شده در جلسات قبل با راهنمایی و مشاوره استاد مورد بحث قرار گرفته و پس از ارائه نظر دانشجویان پاسخ -2

 ارائه می شود.

 می شود که با دادهجویان مطالب دارد، به دانش قیتوانایی تلف زیبه تفکر، مطالعه و ن ازی( که نیادیو یا بن ی)به صورت سوالی کاربرد فیهرجلسه درس یک تکل -3

 .ابندیمعرفی شده و در دسترس، پاسخ آن را ب یو یا کتاب ها کییاستفاده از منابع الکترون

 .بازخورد( افتیمطالب ارائه شده و در درک نحوه یابی)به منظور ارز مطالب دارد قیتلف ییفکر، مطالعه و توانابه ت ازیکه ن یادیبن ایو  یکاربرد یسواالت نیتدو -4

 .دارد شتریب قیبه مطالعه و تحق ازیکه ن مباحثی نییتع -5

 جبرانی.استقبال از موضوعات درسی و علمی پیشنهادی دانشجویان و در صورت لزوم اختصاص وقت اضافی و تشکیل جلسات  -6

 جمع بندی مطالب بحث شده و تاکید بر نکات کلیدی در پایان جلسات درس. -7

 ☒ روش تدریس مبتنی بر حل مسئله ☒ روش تدریس سخنرانی
 ☐ روش تدریس ایفای نقش ☒ روش تدریس بحث گروهی

 ☐ روش تدریس مبتنی بر کار تیمی                             ☒ روش تدریس پرسش و پاسخ
 ☐ روش تدریس اکتشافی ☐                      روش تدریس نمایشی

      ☐ های کوچکروش تدریس در گروه                                                                    ☐ روش تدریس آزمایشگاهی
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 مواد و وسایل آموزشی:

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

  --سایر موارد:   

 ☒ جزوه ☒ پاورپوینت
 ☒ کتاب ☒      فیلم آموزشی     

 ☒        وایت برد                                      ☐         نرم افزار   
 ☐ تصویر ☐ ماکت

 ☐ چارت    ☐        لوازم واقعی 
 ☐ فایل صوتی ☐ پوستر

  

 های فراگیران:تکالیف و مسئولیت  

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

 حضور منظم در جلسات درس حضوری.. 1

 مشارکت در فعالیت های کالسی به ویژه پرسش و پاسخ.. 2

 مطالعه قبلی طرح درس و اهداف آن به منظور آمادگی برای فهم بهتر مطالب.. 3

 آمادگی جهت پرسش و پاسخ از مطالب جلسات گذشته.. 4
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 :نحوه ارزیابی فراگیران

 سیاست ها و قوانین:  

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

 حضور در تمامی جلسات درس الزامی است. -1

حداکثر غیبت مجاز و موجه  -2
4

17
 مجموع ساعات درس می باشد. 

 :، از جملهآیین نامه انضباطی مربوط به حضور در کالس درس الزامی می باشد وارد ذکر شده درمرعایت  -3

 یاخالق و آداب اسالم ،یاصل ادب و احترام، فروتن رعایت. 

 در جلسه درسهر گونه اخالل  جادیاز ا زیپره. 

 .ورود و خروج دانشجو به ترتیب قبل و بعد از استاد درس 

  طوالنی مدت دنیآشام و خوردن، کردن صحبتپرهیز از. 

  در موراد غیر آموزشی تبلت و از تلفن همراه، لپ تاپ استفادهپرهیز از. 

 های فراگیران می باشد.مورد ذکر شده در بخش وظایف و مسئولیت 4دانشجو مکلف به انجام  -4

دقیقه استراحت می باشد. در مدت زمان استراحت دانشجو می تواند سئواالت خود را به  15دقیقه تدریس تعاملی و  105شامل دقیقه، 120مدت زمان کالس  -5

 صورت انفرادی مطرح کند.

  در صورت نیاز و یا عالقه دانشجویان جلسات جبرانی و یا تکمیلی در طول یا پایان نیمسال برگزار خواهد شد. -6
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 می دهید کامل کنید. جدول زیر را بر اساس رئوس مطالبی که در هر جلسه آموزش

 برنامه زمانبندی درس:
هدف کلی: هدف از یادگیری این  عنوان جلسه جلسه

 ...(با)مطلب آن است که دانشجو 

 مدرس/مدرسین ...(بتواند)اهداف رفتاری: دانشجو در پایان باید 

 

 

 

 

 

 

۱ 

 

 

 

برنامه آموزشی معرفی  -1

)طرح دوره  تحصیلینیمسال 

 درس(

و کلیات آن،  فیزیولوژی -2

بدن انسان ی با سازمان یآشنا)

 ( کنترل آنو 

 

 

 

در ابتدای جلسه درس دوره  طرحبا  -1

 آشنا شود.

 هومئوستاز، مفهوم علم فیزیولوژیبا  -2

(Homeostasis)  و فرایندهای دخیل

 .آشنا شوددر آن 

 

 ی اخود )دکتررشته  با را و ارتباط آن تعریف نماید را( زیرشاخه های آن) و  فیزیولوژی

 .(درک-)شناختی ( بیان کندعمومی پزشکی

 (تحلیلی-)شناختی را شرح دهد )مایع خارج سلولی( محیط داخلی بدن.  

  دانش(. -توزیع مایع در بدن را بیان نماید )شناختیروش های 

 منشاء ترکیبات مایعات بدن و روش های ورود و خروج مایعات ازبدن را بیان نماید 

 .دانش(-)شناختی

 شناختی داخل سلولی و خارج سلولی را بیان نمایحجم ها و ترکیبات مایعات د(-

 (.دانش

  تفاوت در حجم و ترکیبات مایع داخل سلولی و خارج سلولی و علت ایجاد آنها را شرح

 .تحلیلی(-دهد )شناختی

 (درک-)شناختی دهد حیرا توض یمنف بک مثبت ودیف یها سمیمکان. 

  تحلیلی(-)شناختی بدن انسان را نام برده و شرح دهدمثال هایی از تنظیم فیدبکی در. 

 دانش(-)شناختی مفهوم کنترل سازشی را بیان نماید. 

 دانش(-)شناختی دستگاه های تنظیمی، حفاظتی و کنترلی بدن را نام ببرد. 

  (دانش-)شناختینحوه کنترل محیط داخلی بدن را شرح دهد. 

  ،دانش(-اسموالریته و اسمواللیته را بیان نماید )شناختیمفهوم اسمول. 

 (.دانش-محلول های ایزواسموالر، هایپراسموالر و هایپواسموالر را تعریف کند )شناختی 

  محلول های ایزوتونیک، هایپرتونیک و هایپوتونیک را تعریف کرده و تفاوت های آنها را

  .درک(-)شناختی بیان نماید 8با سه محلول ذکر شده در هدف شماره 

  

 

 

 

 

 

 

 

 آقای دکتر

 آزادبخت
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ساختار، اجزای تشکیل دهنده 

  و عملکرد غشای سلولی

 

 

 

 

 

با ساختار و عملکرد کلی سلول و  -1

 غشای سلولی آشنا شود.

با چگونگی انتقال مواد از عرض  -2

 آشنا شود.غشای سلولی 

 

  دانش(-بیان کند )شناختیداخل سلولی  ندامکهایا و وظایف سلولساختار کلی. 

 دانش(-ترکیبات موجود در سلول را بیان کند )شناختی. 

 دانش(-ترکیبات موجود در غشای سلول را بیان کند )شناختی. 

  نقش غشای سلول، عملکرد و اجزاء تشکیل دهنده آن را به تفکیک بیان نماید

 .دانش(-)شناختی

  دانش(-و نقش آنها را بیان نماید )شناختیانواع پروتئین های غشا را نام برده. 

  ویژگی مولکول های فسفولیپید و کلسترول در غشای سلول و نقش آنها را بیان نماید

 دانش(-)شناختی

 دانش(-انواع کربوهیدرات های غشایی و نقش آنها را بیان نماید )شناختی. 

 نام بیان کند  مکانیسم های نقل و انتقال مواد و انواع آن از عرض غشای سلول را

 .دانش(-)شناختی

  انواع پروتئین های دخیل در نقل و انتقال مواد از عرض غشای سلولی و ویژگی های

 .دانش(-آنها را بیان نماید )شناختی

  (درک-)شناختی و انتشار تسهیل شده را توضیح دهدمفهوم انتشار، انتشار ساده. 

 دانش(-یان نماید )شناختیانواع روش های انتشار ساده از عرض غشای سلول را ب. 

آقای دکتر 

 آزادبخت
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 عملکرد غشای سلولی

 

 

 

 

با چگونگی انتقال مواد از عرض غشای 

 سلولی آشنا شود

 دانش(-عوامل موثر بر نفوذپذیری مواد از عرض غشای سلولی را نام ببرد )شناختی. 
  دانش(-نماید )شناختیعوامل موثر بر سرعت انتشار مواد از عرض غشای سلولی را بیان. 

 دانش(-انتشار ساده و انتشار تسهیل شده را مقایسه و تفاوت های انها را بیان نماید )شناختی. 

 دانش(-انتقال فعال اولیه را با ذکر مثال هایی از آن بیان نماید )شناختی. 

  دانش(-)شناختی ثانویه و انواع آن را بیان نمایدانتقال فعال. 

  (تحلیلی-)شناختی را شرح دهداسمز و فشار اسمزی. 

 دانش(-اندوسیتوز و انواع آن را بیان نماید )شناختی. 

 دانش(-اگزوسیتوز را شرح دهد )شناختی. 

 دانش(-انتقال از صفحات سلولی را توضیح دهد. )شناختی 

 دانش(-انواع حرکات سلولی در بدن انسان را بیان کند. )شناختی 

  آدنوزین تری فسفات در بدن را بیان نماید.ساختار کلی، نقش و منابع تجدید 

 دانش(-)شناختی

 
 
 
 

آقای دکتر 

 آزادبخت
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پتانسیل های استراحت و 

 .عمل غشای سلول

 

 

 

های استراحت، عمل و نحوه  پتانسیلبا 

 آشنا شود.ایجاد و انتقال آنها 

 دانش(-)شناختی پتانسیل استراحت غشای سلول و دالیل ایجاد آن را شرح دهد. 

 دانش(. -)شناختی پتانسیل عمل را تعریف و دلیل ایجاد آن را بیان نماید 

  و اسکلتی، عضله صاف و عضله قلبی انواع پتانسیل عمل در فیبرهای عصبی، عضله

 .دانش(-)شناختی تفاوت آنها را بداند

 درک(-)شناختی مفهوم گرادیان الکتروشیمیایی و پتانسیل نرنست را شرح دهد. 

 درک(-کاتز را شرح دهد )شناختی-هاجکین-گلدمن مفهوم معادله. 
 دانش(-)شناختی پتانسیل های آستانه ای و زیر آستانه ای )موضعی یا لوکال( را تعرف نماید. 

 دانش(-)شناختی پتانسیل های خود به خودی )ریتمیک( و مکانیسم ایجاد آنها را بیان نماید. 

 صبی میلین دار و بدون میلین را مقایسه کندانتقال پتانسیل عمل در فیبرهای ع 

 .دانش(-)شناختی

 درک(-)شناختی مراحل پتانسیل عمل و عوامل دخیل در آن را توضیح دهد. 
 دانش(-)شناختی نحوه انتقال پیام عصبی در نورونهای میلین دار و بدون میلین را شرح دهد.  

 دانش(-)شناختی تاثیر اندازه فیبر عصبی بر هدایت پتانسیل عمل را بداند. 

 دانش(-)شناختی پتانسیل عمل کفه دار و ویژگی های آن را بیان نماید. 

 دانش(-)شناختی هایپرپالریزاسیون را تعریف کرده و دلیل ایجاد آن را بیان نماید. 

 دانش(-)شناختی ، انواع و علل آن را شرح دهد یسلولغشای  یریناپذ کیتحر. 

 

 

 

 

 آقای دکتر

 آزادبخت
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  عضله اسکلتیفیزیولوژی 

 

 

با ساختار عضله اسکلتی و رابطه آن  -1

 با عملکرد عضله آشنا شود.

ای انقباضی عضله اسکلتی با ویژگی ه -2

 .آشنا شود

 دانش(-)شناختی کند فیعضله اسکلتی را توص کیکروسکوپیو م کیساختمان ماکروسکوپ. 

  درک(-)شناختی طور کامل شرح دهدساختار، ویژگی و نقش هر یک از اجزای سارکومر را به. 

 تانسیون در سارکومر فیبر عضله اسکلتی را در حالت استراحت و انقباض  -رایطه طول

 .دانش(-)شناختی شرح دهد

 دانش(-)شناختی دهد حسرعت انقباض در عضله اسکلتی را شر-رایطه بار. 

 دانش(-)شناختی بازده کاری انقباض عضله اسکلتی را تعریف نماید. 

 دانش(-)شناختی ه بازده کاری و سرعت انقباض عضله اسکلتی را بیان نمایدرابط. 
 دانش(-)شناختی انواع انقباض عضله اسکلتی را نام برده و ویژگی های هر کدام را بداند. 

 .انواع فیبرهای عضالنی در عضله اسکلتی را با ذکر ویژگی های هر کدام نام ببرد 

 .دانش(-)شناختی

 

 

 

 

 آقای دکتر

 آزادبخت



 

10 

 

 

 

 

6 

 

 

 فیزیولوژی عضله اسکلتی 

 

 

با ویژگی های انقباضی عضله اسکلتی 

 آشنا شود.

 دانش(-)شناختی واحد حرکتی را توضیح دهد. 

 دانش(-تفاوت واحدهای حرکتی بزرگ و کوچک را بیان نماید )شناختی. 

  دانش(-)شناختیمنابع تامین انرژی انقباض عضالت اسکلتی را با ذکر مثال بیان نماید. 
 دانش(-روش های افزایش شدت )نیرو( انقباض اسکلتی را نام برده و شرح دهد )شناختی. 

 دانش(-تونیسیته طبیعی عضالت اسکلتی را توصیف کند )شناختی. 

 دانش(-خستگی عضالنی و دالیل ایجاد را توضیح دهد )شناختی. 
  دانش(-آنتاگونیست را بداند )شناختیانقباض همزمان )فعال شدن توام( عضالت آگونیست و. 

 دانش(-انواع تیییر در شکل و اندازه عضله اسکلتی را تعریف نماید )شناختی. 

 درک(-جمود نعشی و دلیل ایجاد آن را توضیح دهد )شناختی. 

 دانش(-دیستروفی عضالنی دوشن و بکر را تعریف کند )شناختی. 

 

 

 

 آقای دکتر

 آزادبخت
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عصبی عضالنی و انتقال 

مولکولی انقباض در  مکانیسم

 عضالت اسکلتی

 

 

 

 با انتقال عصبی عضالنی آشنا شود. -1

انقباض و  –با جفت شدن تحریک  -2

نحوه ایجاد انقباض در عضله اسکلتی 

 آشنا شود.

 .درک(-)شناختی انتقال سیناپسی در عضالت را توضیح دهد 

  دانش(-)شناختی عضالنی را بیان کند.مکانیسم ایجاد پتانسیل عمل در سلول های 

 .دانش(-)شناختی ساختار و عملکرد محل تماس عصبی عضالنی را تشریح کند 

 .دانش(-)شناختی پتانسیل صفحه انتهایی را تعریف نماید 

 .مراحل تشکیل، انتقال و آزادسازی استیل کولین را فیبر عصبی حرکتی را نام ببرد 

 دانش(-)شناختی

 دانش(-)شناختی ا تعریف و دلیل ایجاد آن را بیان نماید.میاستینی گراویس ر 

 شرح دهد.در سلولهای عضالت اسکلتی را انقباض را -مکانیسم جفت شدن تحریک 

 درک(-)شناختی

 .دانش(-)شناختی مراحل کلی انقباض عضله اسکلتی به ترتیب بیان نماید 

 .(درک-)شناختی مکانیسم مولکولی انقباض عضله اسکلتی را شرح دهد 

  را توضیح  "چرخ دنده"یا تئوری  "گام برداشتن در کنار هم"چرخه پل عرضی، تئوری

 دانش(-دهد. )شناختی

 .مفهوم پالس کلسیمی و رابطه آن با مدت زمان و تعداد پتانسیل عمل را بداند 

 دانش(-)شناختی

 

 

 

 

 

 

 قای دکترآ

 آزادبخت
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 عضله صاففیزیولوژی 

 

 

 

صاف آشنا  با تحریک و انقباض عضله

 شود.

 دانش(-)شناختی اف و ویژگی های هر کدام را بداندانواع عضله ص. 

 دانش(-)شناختی شباهت ها و تفاوت های ساختاری عضالت اسکلتی و صاف را بداند. 

 دانش(-)شناختی شباهت ها و تفاوت های عملکردی عضالت اسکلتی و صاف را بداند. 

  دانش(-)شناختی توضیح دهدانواع پتانسیل عمل در عضالت اسکلتی را. 

  مکانیسم قفل شدن"Latch" در عضالت صاف را تعریف و اهمیت آن را شرح دهد 

 .دانش(-)شناختی

 دانش(-)شناختی ز کشش در عضالت صاف را تعریف کندشلی ناشی ا. 

 دانش(-)شناختی تحریک حاصل از کشش در عضله صاف را توضیح دهد. 

 دانش(-)شناختی ف را با عضله اسکلتی بداندتفاوت های چرخه پل عرضی در عضله صا. 

 دانش(-)شناختی محل تماس عصبی عضالنی را در انواع عضالت صاف تشریح کند. 

 

 

 

 آقای دکتر

 آزادبخت
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