بازنویسی 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

مدرس :دكتر علی شمسی زاده

فراگيران :دانشجویان پزشكی ترم 3

گروه آموزشي  :فيزیولوژي

موضوع جلسه  :اعمال كليه ،آناتومی عملكردي و مكانيسم

پيش نياز :دروس آناتومی ،بافت شناسی و بيوشيمی

منابع :

شماره جلسه1 :

مدت 120 :دقيقه

 -1فيزیولوژي گایتون 2006

هاي پایه

 -2فيزیولوژي گانونگ 2003
 -3فيزیولوژي وندر 2009
هدف كلي :آشنایی با اعمال كليه ،آناتومی عملكردي و مكانيسم هاي پایه
اهداف اختصاصي (رفتاري)

حيطه يادگيري

روش تدريس

رسانه آمورشي

شناختی

سخنرانی به همراه

معموأل اسالید پاور

 -2اناتومی

پرسششو و پاسشش

پوینت و انيميشن

 -3نفرون

گروهششی در ابتششدا

 -4مكانيسم هاي پایه كليه

بششراي یششادآوردي

جهششت بررسششی كتابخانششه اي در

مطالب پایه

طششول تششرم تي ششيلی بششراي

 -1اعمال كليه

 +وایت برد

فعالتيهاي يادگيري فراگيران

پرسو هاي زمان كالس و پس از پرسششو و پاس ش و جم ش بنششدي
آن
معرفی چنشد زمينشه مطالعشاتی

سششششخنرانی هفتششششششگی در
كنفششرانس هششاي دانشششجو ی
دانشكده

1

نحوه ارزشيابي پاياني جلسه
مطالب در انتهاي جلسه

بازنویسی 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

مدرس :دكتر علی شمسی زاده

فراگيران :دانشجویان پزشكی ترم 3

گروه آموزشي  :فيزیولوژي

موضوع جلسه  :جریان خون كليه وفيلتراسيون گلومرولی

پيش نياز :دروس آناتومی ،بافت شناسی و بيوشيمی

منابع :

شماره جلسه2 :

مدت 120 :دقيقه

 -1فيزیولوژي گایتون 2006
 -2فيزیولوژي گانونگ 2003
 -3فيزیولوژي وندر 2009
هدف كلی :آشنایی با فيلتراسيون گلومرولی ،جریان خون كليه و مكانيسم هاي دخيل در آن
اهداف اختصاصي (رفتاري)
 -1فيلتراسيون گلومرولی جریان خشون

حيطه يادگيري

روش تدريس

رسانه آمورشي

شناختی

سخنرانی

اسالید پاور پوینت
وایت برد

كليه
 -2جریان مقاومت و فشار در كليه ها
 -3تنظيم فيلتراسيون گلومرولی
 -4خودتنظيمی در كليه ها

2

فعالتيهاي يادگيري فراگيران

نحوه ارزشيابي پاياني جلسه

صيبت هاي دو طرفه در كالس و مروري بر مطالب قبل و پرسشو و
پرسو و پاس هاي كالس

پاس جم بندي در انتهاي درس.

بازنویسی 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

مدرس :دكتر علی شمسی زاده

فراگيران :دانشجویان پزشكی ترم 3

گروه آموزشي  :فيزیولوژي

موضوع جلسه  :كليرانس

پيش نياز :دروس آناتومی ،بافت شناسی و بيوشيمی

منابع :

مدت 120 :دقيقه

شماره جلسه3:

 -1فيزیولوژي گایتون 2006
 -2فيزیولوژي گانونگ 2003
 -3فيزیولوژي وندر 2009
هدف كلي :آشنایی با كليرانس
اهداف اختصاصي (رفتاري)
 -1مفهوم كليرانس و نيوه استفاده
از آن در بررسی عملكرد كليه ها

حيطه يادگيري

روش تدريس

رسانه آمورشي

شناختی

سخنرانی /پرسو

اسالید پاور پوینت
وايت برد

و پاس گروهی

 -2روش هاي اندازه گيري كليرانس
در كليه ها
 -3استفاده از كليرانس اوره و
كراتينين جهت ارزیابی
فيلتراسيون گلومرولی

3

نحوه ارزشيابي پاياني جلسه

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

بندي مطالب در انتها و

پرسو و پاس گروهی

بازنویسی 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

مدرس :دكتر علی شمسی زاده

فراگيران :دانشجویان پزشكی ترم 3

گروه آموزشي  :فيزیولوژي

موضوع جلسه  :مكانيسم هاي پایه انتقال

پيش نياز :دروس آناتومی ،بافت شناسی و بيوشيمی

منابع :

مدت 120 :دقيقه

شماره جلسه4 :

 -1فيزیولوژي گایتون 2006
 -2فيزیولوژي گانونگ 2003
 -3فيزیولوژي وندر 2009
هدف كلي :آشنا ی با مكانيسم هاي پایه انتقال مواد در كليه ها
اهداف اختصاصي (رفتاري)
 -1مسير هاي عبور مواد در بازجذب

حيطه
يادگيري

روش تدريس

رسانه آمورشي

فعاليتهاي يادگيري
فراگيران

شناختی

سخنرانی

اسالید پاور

پرسشششو و پششششاس

 -2اندوسيتوز وابسته به گيرنده در كليه ها

پوینت

 -3مكانيسم هاي پایه انتقال مواد در فرایند بازجذب

وایت برد

جم ش بنششدي و پرسششو و پاس ش

بيشان خششالصه اي از گروهی
فيلم آموزشی پخشو
شده
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نحوه ارزشيابي پاياني جلسه

بازنویسی 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

مدرس :دكتر شمسی زاده

فراگيران :دانشجویان پزشكی ترم 3

گروه آموزشي  :فيزیولوژي

موضوع جلسه  :تنظيم كليوي مواد آلی

پيش نياز :دروس آناتومی ،بافت شناسی و بيوشيمی

منابع :

شماره جلسه5 :

مدت 120 :دقيقه

 -1فيزیولوژي گایتون 2006
 -2فيزیولوژي گانونگ 2003
 -3فيزیولوژي وندر 2009
هدف كلي :آشنا ی با تنظيم كليوي مواد آلی
حيطه يادگيري

اهداف اختصاصي (رفتاري)

شناختی

-1بازجذب فعال مواد آلی در توبول پروگزیمال
 -2ترشح فعال آنيون ها و كاتيون ها

روش تدريس
سخنرانی /
پرسو و پاس

 -3ترشح و بازجذب غير فعال مواد آلی در نفرون ها

رسانه آمورشي
اسالید پاور
پوینت
وایت برد
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فعالتيهاي يادگيري
فراگيران
پرسو و پاس
گروهی

نحوه ارزشيابي
پاياني جلسه
پرسو و
پاس +
مرور مطالب

بازنویسی 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

مدرس :دكتر شمسی زاده

فراگيران :دانشجویان پزشكی ترم 3

گروه آموزشي  :فيزیولوژي

موضوع جلسه  :بررسی مكانيسم هاي پایه بازجذب سدیم

پيش نياز :دروس آناتومی ،بافت شناسی و بيوشيمی

منابع :

مدت 120 :دقيقه

شماره جلسه6 :

 -1فيزیولوژي گایتون 2006

كلر و آب

 -2فيزیولوژي گانونگ 2003
 -3فيزیولوژي وندر 2009
هدف كلي :آشنا ی با مكانيسم هاي پایه بازجذب سدیم كلر و آب
اهداف اختصاصي (رفتاري)

حيطه
يادگيري

 -1كنترل دف سدیم بوسيله تغيير ميزان فيلتراسيون گلومرولی یا بازجذب توبولی

شناختی

 -2تنظيم دف كليوي پتاسيم

روش تدريس

رسانه آمورشي

فعالتيهاي يادگيري
فراگيران

سششششخنرانی /اسالید پاور پوینت سئواالت زمان
پرسو و پاس

وایت برد

كالس و پس از آن

نحوه ارزشيابي پاياني جلسه
پرسو و پاس گروهشی
جمشش بنششدي مطالششب

 -3تنظيم غلظت ادرار با مكانيسم جریان مبادله گر معكوس

یششششششششادآوري درس

 -4نقو سدیم در كنترل فشار خون

فيزیولوژي

 -5دیورز و ناتریورز فشاري
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بازنویسی 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

مدرس :دكتر شمسی زاده

فراگيران :دانشجویان پزشكی ترم 3

گروه آموزشي  :فيزیولوژي

موضوع جلسه  :تنظيم تعادل اسيد و باز

پيش نياز :دروس آناتومی ،بافت شناسی و بيوشيمی

منابع :

مدت 120 :دقيقه

شماره جلسه7 :

 -1فيزیولوژي گایتون 2006
 -2فيزیولوژي گانونگ 2003
 -3فيزیولوژي وندر 2009
هدف كلي :آشنایی با عوامل كنترل كننده اسيد ها و بازها
اهداف اختصاصي (رفتاري)
 -1اصول مطالعه سيستم اسيدي و بازي در بدن

حيطه
يادگيري
شناختی

 -2دستگاه بافري بيكربنات

روش تدريس

رسانه آمورشي

فعالتيهاي يادگيري
فراگيران

سششششخنرانی /اسالید پاور پوینت سئواالت زمان
پرسو و پاس

وایت برد

كالس و پس از آن

نحوه ارزشيابي پاياني جلسه
پرسو و پاس گروهشی
جمشش بنششدي مطالششب

 -3نقو دستگاه تنفس در كنترل اسيد و باز

یششششششششادآوري درس

 -4رابطه هندرسن –هاسلباخ

فيزیولوژي

 -6اختالالت اسيد و باز
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بازنویسی 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

مدرس :دكتر شمسی زاده

فراگيران :دانشجویان پزشكی ترم 3

گروه آموزشي  :فيزیولوژي

موضوع جلسه  :تنظيم باالنس كلسيم و فسفات توسط كليه

پيش نياز :دروس آناتومی ،بافت شناسی و بيوشيمی

منابع :

مدت 120 :دقيقه

شماره جلسه8 :

 -1فيزیولوژي گایتون 2006

ها و همچنين چگونگی دف ادرار

 -2فيزیولوژي گانونگ 2003
 -3فيزیولوژي وندر 2009
هدف كلي :آشنا ی با مكانيسم هاي تنظيم باالنس كلسيم و فسفات توسط كليه ها و همچنين چگونگی دف ادرار
اهداف اختصاصي (رفتاري)
 -1ميل هاي مهم در گير در تنظيم كلسيم و فسفات در بدن

حيطه
يادگيري

روش تدريس

رسانه آمورشي

شناختی

سششششخنرانی/

اسالید پاور

پرسو و پاس

-2كنترل هورمونی تنظيم كننده هاي كلسيم
-3آناتومی و ع ب گيري مثانه

پوینت
وایت برد

 -4رفلكس دف ادرار

فعالتيهاي يادگيري
فراگيران

نحوه ارزشيابي پاياني
جلسه

سئواالت زمان

پرسو و پاس گروهشی

كالس و پس از آن

جمشش بنششدي مطالششب
یششششششششادآوري درس
فيزیولوژي

 -5دیورتيک ها و مكانيسم عمل آن ها
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