
 

  

 

 تغذیه و علوم غذایی    بهداشت    توانبخشی     پیراپزشکی  پرستاری    دندانپزشکی    پزشکی دانشکده

 علوم تغذیه  گروه آموزشی 

 علوم تغذیه رشته/گرایش

 مقطع تحصیلی

 فراگیران

                                کارشناسی ارشد              کارشناسی ناپیوسته           پیوسته کارشناسی                        کاردانی

 دکترای تخصصی             دکترای حرفه ای

 1فیزیولوژی  عنوان واحد درسی

          کارورزی            کارآموزی              یعمل          تئوری نوع واحد درسی

 43:  ( ساعت زمان )                                    2تعداد واحد :    تعداد واحد/ ساعت

 13 کد درس

 ندارد پیش نیاز/هم نیاز 

نام و نام خانوادگی 

 مدرس / مدرسین 
 رقیه پاکدلدکتر 

 فیزیولوژی پزشکی مدرس  رشته تحصیلی

 PhD مدرس  مقطع تحصیلی

  رتبه علمی

  r_pakdel@yahoo.com پست الکترونیک

 شماره تماسآدرس / 
 دامغان، دانشکده پزشکی، مرکز تحقیقات فیزیولوژیجاده  5سمنان، کیلومتر 

02444553302 

 اهداف کلی

 )شرح توصیف درس(

یولوژی فیز و محیط داخلی بدن، فیزیولوژی سیستم عصبی، اسکلت و عضالت، غشاءآشنایی با فیزیولوژی سلول، 

 قلب و گردش خون، فیزیولوژی تنفس

 اهداف اختصاصی

غشاء، راههای عبور مواد از  ،غشاء و های داخل سلولی هومئوستاز، اندامکآشنایی با محیط داخلی و  -1

 پتانسیل عمل،  

 ساختار عضالت و مکانیسم انقباض در عضالت. -2

انقباض عضله قلبی، دوره قلبی، سیستم تحریکی هدایتی قلب،  و مکانیسم عضله قلبی آشنایی با -4

 تنظیم عملکرد قلب. و  الکتروکاردیوگرام

ظایف سیستم شریانی و بیوفیزیک فشار، جریان و مقاومت، و گردش خون،دستگاه  کلیاتآشنایی با  -3

 وریدی، تبادالت مویرگی و تنظیم دستگاه گردش خون.

 تنظیم تنفس.یی با سیستم تنفسی، مکانیسم تنفس و آشنا -5

 آشنایی با بخشهای مختلف سیستم عصبی و عملکرد آنها، -5

 حیطه روانی حرکتی حیطه عاطفی حیطه شناختی پیامدهای یادگیری : 

*   

 روش های تدریس

       نمایش عملی      سخنرانی توسط دانشجو    سخنرانی و تدریس توسط استاد

    کارگاه آموزشی  (PBL)یادگیری مبتنی بر حل مسئله      پرسش و پاسخ

  (TBL)یادگیری مبتنی بر تیم           بیمار شبیه سازی شده          بحث گروهی

 بنام خدا  

 (Course Plan)دوره  حطر

 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان

 معاونت آموزشی دانشگاه

 مرکز مطالعه و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

mailto:r_pakdel@yahoo.com


    آموزش مجازی                     Bedside teaching ایفای نقش

    Project-Based Learning  یادگیری مبتنی برپروژه    Concept Map نقشه مفهومی  

 سایر ) لطفا قید نمایید ( : 

ضوابط آموزشی و 

سیاست های  مدیریتی 

 کالس

 خالق دانشجویی ا           امتحانات        تکالیف کالسی         حضور و غیاب 

 سایر:

 منابع اصلی درس : 

 Hall JE, Hall ME. Guyton and Hall textbook of medical physiology: Elsevier Health Sciences; 2020. 

 Barrett KE, Barman SM, Boitano S, Brooks HL. Ganong's review of medical physiology: McGraw-Hill 

Education; 2019.  
 

 عناوین درس در هر دوره  برنامه

شماره 

 جلسه
  لسهجعناوین کلی درس در هر

تاریخ 

 ارائه

ساعت 

 ارائه
 مواد و وسایل آموزشی  روش تدریس

روش *

 ارزشیابی

1 

  تعریف فیزیولوژی 

 ترکیب بدن انسان بالغ 

  محیط داخلی بدن و مفهوم

 هومئوستاز

  تفاوت مایع داخل سلولی و خارج

 سلولی

  اندامک های اعمال ساختار سلول و

 داخل سلولی

25/8/99  

 سخنرانی

 مجازی

 پرسش و پاسخ

 پاورپوینت 

 فیلم ضبط شده
 4و  1

2 

 ساختار غشاء 

  ،راههای انتقال مواد از غشاء )انتشار

 اسمز، انتقال فعال(

  پتانسیل استراحت غشاء 

  پتانسیلهای موضعی 

 پتانسیل عمل و مراحل آن 

4/9/99  

 سخنرانی

 مجازی

 پرسش و پاسخ

 پاورپوینت 

  فیلم ضبط شده
 4و  1

4 

 انواع عضالت 

 ساختار عضله اسکلتی 

  مکانیسم انقباض 

 انقباض -تحریک نمزدوج شد 

  خستگی عضالنی، هیپرتروفی و

 هیپوتروفی عضالنی

 صاف ساختار عضالت 

 پتانسیل عمل عضالت صاف 

  مکانیسم انقباض و خاتمه انقباض در

 عضالت صاف

10/9/99  

 سخنرانی

 مجازی

 پرسش و پاسخ

 پاورپوینت 

 فیلم ضبط شده
 4و  1

3 
 ساختمان قلب و عضله قلبی 

  آناتومی فیزیولوژیک عضله قلب 
13/9/99  

 سخنرانی

 مجازی

 پاورپوینت 

 فیلم ضبط شده
 4و  1



 پتانسیل عمل و انقباض عضله قلبی 

 مراحل دوره ی و تعریف دوره قلب

 قلبی 

تغییرات فشار شریان آئورت، دهلیز 

تغییرات بی و و بطن در دوره قل

 حجم بطنی

 و دوره قلبی ECGرابطه 

 صداهای قلبی 

 پرسش و پاسخ

5 

 تنظیم عمل تلمبه ای قلب 

 سیستم تحریکی هدایتی قلب 

 مکانیسم خود تحریکی 

  تحریکی قلبتنظیم عمل سیستم 

23/9/99  

 سخنرانی

 مجازی

 پرسش و پاسخ

 پاورپوینت 

 فیلم ضبط شده
 4و  1

5 

 اصول الکتروکاردیوگرافی 

 انواع اشتقاقها 

 بررسی الکتروکاردیوگرام 

 تعیین ریتم قلب 

 تعیین ضربان قلب 

 تعیین محور قلب 

1/10/99  

 سخنرانی

 مجازی

 پرسش و پاسخ

 پاورپوینت 

 فیلم ضبط شده
 4و  1

3 

  ساختار دستگاه گردش خون

 بیوفیزیک فشار، جریان و مقاومت

  قابلیت اتساع و وظایف سیستم

 شریانی و وریدی

8/10/99  

 سخنرانی

 مجازی

 پرسش و پاسخ

 پاورپوینت 

 فیلم ضبط شده
 4و  1

8 

 آشنایی با مویرگها 

 تبادالت مویرگی 

 مایع میان بافتی و جریان لنف 

  تنظیم جریان خون بافتی 

9/10/99  

 سخنرانی

 مجازی

 پرسش و پاسخ

 پاورپوینت 

 فیلم ضبط شده
 4و  1

9 

 تنظیم عصبی گردش خون 

 کنترل فشار شریانی 

  نقش کلیه ها در کنترل بلند مدت

 فشار شریانی

  برون ده قلب، بازگشت ورید و

 تنظیم آنها

15/10/99  

 سخنرانی

 مجازی

 پرسش و پاسخ

 پاورپوینت 

 فیلم ضبط شده
 4و  1

10 

  سیستم تنفسیساختار 

 مکانیک تهویه ریوی 

 حجم ها و ظرفیت های ریوی 

  تهویه آلوئولی 

24/10/99  

 سخنرانی

 مجازی

 پرسش و پاسخ

 پاورپوینت 

 فیلم ضبط شده
 4و  1

11 

 دستگاه گردش خون ریوی 

  ادم ریه 

 مایع پلور 

  اصول فیزیکی تبادل گازها 

 انتقال گازها از غشاء تنفسی 

40/10/99  

 سخنرانی

 مجازی

 پرسش و پاسخ

 پاورپوینت 

 فیلم ضبط شده
 4و  1



12 
  حمل اکسیژن و دی اکسید کربن در

 خون و مایعات بدن

 تنظیم تنفس 

3/11/99  

 سخنرانی

 مجازی

 پرسش و پاسخ

 پاورپوینت 

 فیلم ضبط شده
 4و  1

14 

  ساختار دستگاه عصبی و وظایف

 سیناپسها و میانجی های عصبی

  نرونی گیرنده های حسی و مدارهای

 پردازنده اطالعات

 حسهای پیکری المسه و وضعیت 

 حسهای پیکری درد و حرارت 

 

13/11/99  

 سخنرانی

 مجازی

 پرسش و پاسخ

 پاورپوینت 

 فیلم ضبط شده
 4و  1

13 

 اپتیک بینایی حس بینایی،

 شبکیه شبکیه چشم، گیرنده های

 فیزیولوژی بینایی در دستگاه عصبی مرکزی

 حس شنوایی 

 بویاییحس چشایی و 

21/11/99  

 سخنرانی

 مجازی

 پرسش و پاسخ

 پاورپوینت 

 فیلم ضبط شده
 4و  1

15 

  نخاع، اعمال حرکتی و رفلکسهای

 نخاعی

  کنترل حرکت توسط قشر مخ و

 ساقه مغز

  مخچه و هسته های قاعده ای و

 نقش آنها در حرکت

28/11/99  

 سخنرانی

 مجازی

 پرسش و پاسخ

 پاورپوینت 

 فیلم ضبط شده
 4و  1

15 

 قشر مغز و اعمال فکری مغز 

 یادگیری و حافظه 

  دستگاه لیمبیک و هیپوتاالموس 

 خواب و امواج مغزی 

5/12/99  

 سخنرانی

 مجازی

 پرسش و پاسخ

 پاورپوینت 

 فیلم ضبط شده
 4و  1

13 

  دستگاه عصبی خودکار و مدوالی

 آدرنال

  جریان خون مغز، مایع مغزی نخاعی

 و متابولیسم مغز

12/12/99  

 سخنرانی

 مجازی

 پرسش و پاسخ

 پاورپوینت 

 فیلم ضبط شده
 4و  1

 تاریخ امتحان پایان ترم: تاریخ امتحان میان ترم: 

 .جدول فوق در ستون مربوطه قید گردد را در عناوین درس  ک به تفکی (  ) شماره مربوطه ذیل  : لطفا روش ارزشیابی * توجه 

 روش 

 ارزشیابی

  

 آزمون کتبی :   -1

  *  کوتاه پاسخ   (  -2   گسترده پاسخ   -1تشریحی )  : الف 

 * ( صحیح  /غلط -3    جورکردنی -2ی   چند گزینه ا -1عینی )  ب :   

 مصاحبه)شفاهی( -3 * انجام تکالیف عملی و پروژه -4 مشاهده عملکرد )چک لیست( -2

 قید نمایید ( ) لطفاسایر  - 3 (کوئیزآزمون ) -5  مشارکت کالسی -5

 امضاء :                                                                                                                                      10/10/1499تاریخ تکمیل فرم :  

 

 



 


