باز نویسی شده
بسمه تعالی
دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان
معاونت آموزشی – مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكی
فرم طرح درس روزانه
تاريخ:

نام درس :فيزیولوژي سلول

مدرس :دكتر علی شمسی زاده

فراگيران :دانشجویان پزشكی ترم 3

گروه آموزشي  :فيزیولوژي

موضوع جلسه  :انواع سلول ها با تاكيد بر سلول هاي عصبی

پيش نياز :دروس آناتومی ،بافت شناسی و بيوشيمی

منابع :

شماره جلسه1 :

مدت 120 :دقيقه

 -1فيزیولوژي گایتون 2006

و عضالنی

 -2فيزیولوژي گانونگ 2003
 -3فيزیولوژي 2016 Stuart Ira Fox
هدف كلي :آشنایی با انواع سلول ها با تاكيد بر سلول هاي عصبی و عضالنی
اهداف اختصاصي (رفتاري)
 -1تفاوت بخش هاي مختلف سللول بلا
تاكيد بر ساختار غشائ
 -2انواع پروتئين هاي غشایی با تاكيد بر
كانالها و ناقلها
 -3بررسی مكانيسم هاي اساس انتقلال

حيطه يادگيري

روش تدريس

رسانه آمورشي

شناختی

سخنرانی به همراه

معموأل اسالید پاور

پرسللش و پاسلل

پوینت و انيميشن
 +وایت برد

گروهللی در ابتللدا

فعالتيهاي يادگيري فراگيران

پرسش هاي زمان كالس و پس از پرسللش و پاس ل و جم ل بنللدي
آن
معرفی چنلد زمينله مطالعلاتی

بللراي یللادآوردي

جهللت بررسللی كتابخانلله اي در

مطالب پایه

طللول تللرم تيصلليلی بللراي

مواد از غشائ با تاكيد بر انتشار

سللللخنرانی هفتللللللگی در
كنفللرانس هللاي دانشللجو ی
دانشكده

1

نحوه ارزشيابي پاياني جلسه
مطالب در انتهاي جلسه

باز نویسی شده

بسمه تعالی
دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان
معاونت آموزشی – مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكی
فرم طرح درس روزانه
تاريخ:

نام درس :فيزیولوژي سلول

مدرس :دكتر علی شمسی زاده

فراگيران :دانشجویان پزشكی ترم 3

گروه آموزشي  :فيزیولوژي

موضوع جلسه  :پتانسيل استراحتی غشاء

پيش نياز :دروس آناتومی ،بافت شناسی و بيوشيمی

منابع :

شماره جلسه2 :

مدت 120 :دقيقه

 -1فيزیولوژي گایتون 2006
 -2فيزیولوژي گانونگ 2003
 -3فيزیولوژي 2016 Stuart Ira Fox
هدف كلی :آشنایی با پتانسيل استراحتی غشاء
اهداف اختصاصي (رفتاري)
 -1اساس یونی پتانسيل استراحتی غشاء

حيطه يادگيري

روش تدريس

رسانه آمورشي

شناختی

سخنرانی

اسالید پاور پوینت
وایت برد

 -2رابطلله نرنسللت و مياسللبه پتانسلليل
استراحتی غشاء
 -3عوامل موثر بر انتشار پتاسيم با تاكيلد بلر
انواع كانالهاي پتاسيمی

2

فعالتيهاي يادگيري فراگيران

نحوه ارزشيابي پاياني جلسه

صيبت هاي دو طرفه در كالس و مروري بر مطالب قبل و پرسلش و
پرسش و پاس هاي كالس

پاس جم بندي در انتهاي درس.

باز نویسی شده

بسمه تعالی
دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان
معاونت آموزشی – مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكی
فرم طرح درس روزانه
تاريخ:

نام درس :فيزیولوژي سلول

مدرس :دكتر علی شمسی زاده

فراگيران :دانشجویان پزشكی ترم 3

گروه آموزشي  :فيزیولوژي

موضوع جلسه  :پتانسيل هاي برانگيخته

پيش نياز :دروس آناتومی ،بافت شناسی و بيوشيمی

منابع :

شماره جلسه3:

مدت 120 :دقيقه

 -1فيزیولوژي گایتون 2006
 -2فيزیولوژي گانونگ 2003
 -3فيزیولوژي 2016 Stuart Ira Fox
هدف كلي :آشنایی با مكانيسم هاي ایجاد و تغيير در پتانسيل هاي برانگيخته در غشاء
اهداف اختصاصي (رفتاري)
 -1انواع پتانسيل هاي تيت استانه
اي را بشناسد

حيطه يادگيري

روش تدريس

رسانه آمورشي

شناختی

سخنرانی /پرسش

اسالید پاور پوینت
وایت برد

و پاس گروهی

 -2پتانسيل عمل و شكل هاي
متفاوت ان را در سلول هاي مختلف
شرح دهد
 -3نقش كانالهاي سدیمی و پتاسيمی
وابسته به ولتاژ را شرح دهد

3

نحوه ارزشيابي پاياني جلسه

فعالتيهاي يادگيري فراگيران
پرسش و پاس و در زمان كالس جم
و پس از آن

بندي مطالب در انتها و

پرسش و پاس گروهی

باز نویسی شده

بسمه تعالی
دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان
معاونت آموزشی – مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكی
فرم طرح درس روزانه
تاريخ:

نام درس :فيزیولوژي سلول

مدرس :دكتر شمسی زاده

فراگيران :دانشجویان پزشكی ترم 3

گروه آموزشي  :فيزیولوژي

موضوع جلسه  :عضله اسكلتی

پيش نياز :دروس آناتومی ،بافت شناسی و بيوشيمی

منابع :

شماره جلسه4 :

مدت 120 :دقيقه

 -1فيزیولوژي گایتون 2006
 -2فيزیولوژي گانونگ 2003
 -3فيزیولوژي 2016 Stuart Ira Fox
هدف كلي :آشنا ی با ساختار و عملكرد عضله اسكلتی
حيطه يادگيري

اهداف اختصاصي (رفتاري)
 -1ساختار عضله اسكلتی

شناختی

 -2مكانيسم انقباض

روش تدريس
سخنرانی /
پرسش و پاس

-3انواع انقباض (ایزومتریک و ایزوتونيک)

رسانه آمورشي
اسالید پاور
پوینت
وایت برد

 -4انرژي مورد نياز جهت انقباض
 -5كنترل عصبی عضله اسكلتی

4

فعالتيهاي يادگيري
فراگيران
پرسش و پاس
گروهی

نحوه ارزشيابي
پاياني جلسه
پرسش و
پاس +
مرور مطالب

باز نویسی شده

بسمه تعالی
دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان
معاونت آموزشی – مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكی
فرم طرح درس روزانه
تاريخ:

نام درس :فيزیولوژي سلول

مدرس :دكتر علی شمسی زاده

فراگيران :دانشجویان پزشكی ترم 3

گروه آموزشي  :فيزیولوژي

موضوع جلسه  :انقباض و تيریک عضله صاف

پيش نياز :دروس آناتومی ،بافت شناسی و بيوشيمی

منابع :

مدت 120 :دقيقه

شماره جلسه6 :

 -1فيزیولوژي گایتون 2006
 -2فيزیولوژي گانونگ 2003
 -3فيزیولوژي 2016 Stuart Ira Fox
هدف كلي :آشنا ی با ساختار و عملكرد عضله صاف
اهداف اختصاصي (رفتاري)
 -1انواع عضالت صاف

حيطه
يادگيري
شناختی

 -2عصب دهی خودكار عضالت صاف

روش تدريس

رسانه آمورشي

فعالتيهاي يادگيري
فراگيران

سللللخنرانی /اسالید پاور پوینت سئواالت زمان
پرسش و پاس

وایت برد

كالس و پس از آن

نحوه ارزشيابي پاياني جلسه
پرسش و پاس گروهلی
جملل بنللدي مطالللب

 -3جفت شدن تيریک و انقباض در عضالت صاف

یللللللللادآوري درس

 -4مقایسه عضالت صاف و اسكلتی

فيزیولوژي

5

