بسمه تعالي
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني رفسنجان
معاونت آموزشي – مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي
فرم طرح درس روزانه :فیزیولوژی عمومي نیمسال اول 95-96
مدت 120 :دقیقه

شماره جلسه1:
مدرس :محمد رضا رحماني
موضوع جلسه :

فیزیولوژی سلول

تاريخ :شنبه ها ساعت  6-4كالس 101

نام درس :فیزیولوژی عمومي

فراگيران :دانشجویان كارشناسي

گروه آموزشي  :فیزیولوژی

پيش نياز :ندارد

منابع  :دكتر احمد رستمي و دكتر خزاعي و همكاران

هدف كلي :در این مبحث دانشجو با اجزاء مختلف سلول ،چگونگي عبور مواد از غشاء سلول ،پتانسیل استراحت و پتانسیل عمل ،انقباض عضالت صاف و اسكلتي ،اجزاء نورون و انتقال
پیام عصبي آشنا مي شود.
اهداف اختصاصي (رفتاري)
از دانشجو انتظار می رود در پایان این مبحث:

 .1نقششف فیزیولوژیششز اجششزاء مختلششف
سلول را توضیح دهد
 .2انواع روشهای عبور مواد از غششاء را
توضیح داده و برای هر كشدام ماشالي
بزند
 .3سششاختمان و عمششل پمشش

سششدی -

پتاسی را بیان كند
 .4پتانسیل استراحت غشاء و پتانسشیل
عمل را شرح دهد

1

حيطه يادگيري

روش تدريس

رسانه آمورشي

شناختي

سخنراني به همراه

پاورپوینت  +وایت

پرسششف و پاسشش
گروهششي در ابتششدا
بششرای یششادآوردی
مطالب گذشته

برد

فعالتيهاي يادگيري فراگيران

نحوه ارزشيابي پاياني جلسه

پرسف های زمان كالس و پس از پرسششف و پاس ش و جمششع بنششدی
آن

مطالب در انتهای جلسه

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني رفسنجان
معاونت آموزشي – مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي
فرم طرح درس روزانه
تاريخ :شنبه ها ساعت  6-4كالس 101

نام درس :فیزیولوژی عمومي

مدرس :محمد رضا رحماني

فراگيران :دانشجویان كارشناسي

گروه آموزشي  :فیزیولوژی

موضوع جلسه  :فیزیولوژی سلول عضالني-عصیي

پيش نياز :ندارد

منابع  :دكتر احمد رستمي و دكتر خزاعي و همكاران

شماره جلسه 2:و3

مدت 120 :دقیقه

هدف كلي :در این مبحث دانشجو با فیزیولوژی انقباض عضالت صاف و اسكلتي ،اجزاء نورون و انتقال پیام عصبي آشنا مي شود.
اهداف اختصاصي (رفتاري)
از دانشجو انتظار می رود در پایان این مبحث:

شناختي

سخنراني به همراه

پاورپوینت  +وایت

 .1مكانیس ش انقبششاض در عضششله صششاف و

پرسششف و پاسشش

مخطط را مقایسه كند

گروهششي در ابتششدا

 .2نقف كلسی را در انقباض سلول هشای

بششرای یششادآوردی

عضالني مختلف شرح دهد

مطالب گذشته

 .3اجزاء عملي نورون و چگونگي هشدایت
پتانسیل عمل را در آن توضیح دهد
 .4انواع سیناپس و میانجي های عصبي را
بیان نماید
 .5نقف غشاء میلین در هدایت عصشبي را
شرح دهد

2

حيطه يادگيري

روش تدريس

رسانه آمورشي
برد

فعالتيهاي يادگيري فراگيران

نحوه ارزشيابي پاياني جلسه

پرسف های زمان كالس و پس از پرسششف و پاس ش و جمششع بن شدی
آن

مطالب در انتهای جلسه

بسمه تعالي
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني رفسنجان
معاونت آموزشي – مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي
فرم طرح درس روزانه
تاريخ :شنبه ها ساعت  6-4كالس 101

نام درس :فیزیولوژی عمومي

مدرس :محمد رضا رحماني

فراگيران :دانشجویان كارشناسي

گروه آموزشي  :فیزیولوژی

موضوع جلسه :فیزیولوژی خون

پيش نياز پایه :ندارد

منابع :دكتر احمد رستمي و دكتر خزاعي و همكاران

شماره جلسه4 :

مدت 120 :دقیقه

هدف كلي :دانشجو با عناصر تشكیل دهنده خون ،تولید و فیزیولوژی انواع سلولهای خوني ،گروه های خوني و مراحل انعقاد خون آشنا مي شود.
اهداف اختصاصي (رفتاري)
از دانشجو انتظار مي رود در پایان این مبحث:

.5

عناصر تشكیل دهنده خون را نام ببرد.

.6

هماتوكریششت را تعریششف كششرده و روش هششای
اندازه گیری حج خون را توضیح دهد.

.7

چگونگي ساخته شدن و تخریب گلبول های
قرمز را توضیح دهد.

 .8ساختمان و متابولیس هموگلشوبین را ششرح
دهد.
.9

نقف انواع گلبول های سفید را بیان كشرده،
كموتاكسي و فاگوسیتوز را توضیح دهد

 .10گروه های خوني را توضیح داده و  Rhمابت
و منفي را شرح دهد
 .7مراحل مختلف هموستاز و تشكیل لخته را شرح دهد

3

حيطه يادگيري

روش تدريس

شناختي

سخنراني

رسانه آمورشي

فعالتيهاي يادگيري فراگيران

نحوه ارزشيابي پاياني جلسه

صحبت های دو طرفه در كالس و مروری بر مطالب و پرسف و پاس
پاورپوینت  +وایت
برد

پرسف و پاس های كالس

جمع بندی در انتهای درس.

بسمه تعالي
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني رفسنجان
معاونت آموزشي – مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي
فرم طرح درس روزانه
شماره جلسه5 :

مدت 120 :دقیقه

مدرس :محمد رضا رحماني

موضوع جلسه فیزیولوژی قلب ()1

تاريخ :شنبه ها ساعت  6-4كالس 101

نام درس :فیزیولوژی عمومي

فراگيران :دانشجویان كارشناسي

گروه آموزشي  :فیزیولوژی

پيش نياز  :ندارد

منابع :دكتر احمد رستمي و دكتر خزاعي و همكاران

هدف كلي :دانشجو با ساختار فیزیولوژیک عضله قلبی ،سیستم هدایتی قلب و اجزاء الکتروکاردیوگرام قلب آشنا می شود.
اهداف اختصاصي (رفتاري)
از دانشجو انتظار مي رود در پایان این مبحث:

 .1سنسیتیوم عملي را در قلب توضشیح
دهد
 .2چگونگي تولیشد و انتششار پتانسشیل
عمل را در قلب توضیح دهد
 .3اجزاء سیست تحریكي و هشدایتي در
قلب را شرح دهد
 .4اجششزاء الكتروكششاردیوگرام طبیعششي را
توصیف نماید
 .5دوره قلبي شرح داده و مراحشل آنشرا
لیست نماید

4

حيطه يادگيري

روش تدريس

رسانه آمورشي

شناختي

سخنراني /پرسف

پاورپوينت  +وايت برد

و پاس گروهي

فعالتيهاي يادگيري فراگيران

نحوه ارزشيابي پاياني جلسه

پرسف و پاس و در زمان كالس جمع بندی مطالب در انتها و
و پس از آن

پرسف و پاس گروهي

بسمه تعالي
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني رفسنجان
معاونت آموزشي – مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي
فرم طرح درس روزانه
شماره جلسه6 :

مدت 120 :دقیقه

مدرس :محمد رضا رحماني

موضوع جلسه فیزیولوژی قلب ()2

تاريخ :شنبه ها ساعت  6-4كالس 101

نام درس :فیزیولوژی عمومي

فراگيران :دانشجویان كارشناسي

گروه آموزشي  :فیزیولوژی

پيش نياز  :ندارد

منابع :دكتر احمد رستمي و دكتر خزاعي و همكاران

هدف كلي :دانشجو مکانیک قلب را فراگرفته و با چگونگی کنترل فعالیت قلب آشنا می شود.
اهداف اختصاصي (رفتاري)
از دانشجو انتظار مي رود در پایان این مبحث:

 .1سیستول و دیاستول بطنشي را توضشیح
دهد
 .2برون ده قلبي ،حج پایان دیاستولي و
سیستولي را محاسبه نماید
 .3عوامل اثرگزار بر حج پایان دیاستولي
را شرح داده و اثر آنرا بر بشرون ده قلبشي
توضیح دهد
 .4اثر اعصاب خودمختار و قشانون فرانشز
استارلینگ را بر برون ده قلبي شرح دهد
 .5اثر یونها و درجه حرارت را بر ضربان قلشب
توضیح دهد

5

حيطه يادگيري

روش تدريس

شناختي

سخنراني /پرسف
و پاس گروهي

رسانه آمورشي

فعالتيهاي يادگيري فراگيران

نحوه ارزشيابي پاياني جلسه

پرسف و پاس و در زمان كالس جمع بندی مطالب در انتها و
پاورپوینت  +وایت
برد

و پس از آن

پرسف و پاس گروهي

بسمه تعالي
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني رفسنجان
معاونت آموزشي – مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي
فرم طرح درس روزانه
تاريخ :شنبه ها ساعت  6-4كالس 101

نام درس :فیزیولوژی عمومي

مدرس :محمد رضا رحماني

فراگيران :دانشجویان كارشناسي

گروه آموزشي  :فیزیولوژی

موضوع جلسه :فیزیولوژی گردش خون

پيش نياز :ندارد

منابع :دكتر احمد رستمي و دكتر خزاعي و همكاران

شماره جلسه 7 :و 8

مدت 120 :دقیقه

هدف كلي :دانشجو در پایان این مبحث با سیست گردش خون سیستمیز و ریوی ،فشارخون و عوامل مؤثر برآن و مكانیس های كنترل فشارخون آشنا مي شود.
اهداف اختصاصي (رفتاري)
از دانشجو انتظار مي رود در پایان این مبحث:

 .1گردش خون سیستمیز و ریوی را با
ه مقایسه كند
 .2تغییرات فشار و سشرعت خشون را در
بخشهای مختلشف سیسشت عروقشي
مقایسه كند
 .3فیلتراسیون مویرگي و عوامل مؤثر بر
آن را در دو انتهای شریاني و وریشدی
مویرگ توضیح دهد
 .4فشارخون را تعریف كرده و فشارهای
سیسششتولي ،دیاسششتولي ،متوسششط
شریاني و فشار نبض را شرح دهد

6

حيطه يادگيري

روش تدريس

شناختي

رسانه آمورشي

فعاليتهاي يادگيري فراگيران

نحوه ارزشيابي پاياني جلسه

سخنراني ،ایجاد

پاورپوینت  +وایشت پرسف و پشاس

جمششع بنششدی و پرسششف و پاس ش

سئوال و هدایت

برد

گروهي

دانشجو

بسمه تعالي
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني رفسنجان
معاونت آموزشي – مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي
فرم طرح درس روزانه
تاريخ :شنبه ها ساعت  6-4كالس 101

نام درس :فیزیولوژی عمومي

مدرس :محمد رضا رحماني

فراگيران :دانشجویان كارشناسي

گروه آموزشي  :فیزیولوژی

موضوع جلسه :فیزیولوژی جریان خون بافتها

پيش نياز :ندارد

منابع :دكتر احمد رستمي و دكتر خزاعي و همكاران

شماره جلسه9 :

مدت 120 :دقیقه

هدف كلي :دانشجو در پایان این مبحث با چگونگي تنظی جریان خون بافتها و نهایتاً سیست لنفاوی و نقف فیزیولوزیز آن آشنا مي شود.
اهداف اختصاصي (رفتاري)

حيطه يادگيري

روش تدريس

از دانشجو انتظار مي رود در پایان این مبحث:

شناختي

 .1عوامل مؤثر بر جریان خشون را ششرح
داده و میزان تأثیر ششعاع رگ را بشر
جریان خون محاسبه كند
 .2چگونگي كنترل جریان خون بافتي را
تشریح نماید
 .3نقف گیرنده های فشار و كلیه هشا را
بر كنترل فشارخون بنویسد
.4

اعمال سیسشت لنفشاوی را لیسشت
نماید

7

رسانه آمورشي

فعاليتهاي يادگيري فراگيران

نحوه ارزشيابي پاياني جلسه

سخنراني ،ایجاد

پاورپوینت  +وایشت پرسف و پشاس

جمششع بنششدی و پرسششف و پاس ش

سئوال و هدایت

برد

گروهي

دانشجو

بسمه تعالي
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني رفسنجان
معاونت آموزشي – مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي
فرم طرح درس روزانه
تاريخ :شنبه ها ساعت  6-4كالس 101

نام درس :فیزیولوژی عمومي

مدرس :محمد رضا رحماني

فراگيران :دانشجویان كارشناسي

گروه آموزشي  :فیزیولوژی

موضوع جلسه :فیزیولوژی تنفس

پيش نياز  :ندارد

منابع  :دكتر احمد رستمي و دكتر خزاعي و همكاران

شماره جلسه10 :

مدت 120 :دقیقه

هدف كلي :در این مبحث دانشجو با مكانیز تنفس ،نقف سرفكتانت و جریان خون ریوی آشنا مي شود.
اهداف اختصاصي (رفتاري)

حيطه يادگيري

از دانشجو انتظار مي رود در پایان این مبحث:

شناختي

 .1عمششل دم و بششازدم و مكانیس ش آن شرا
توضیح دهد
 .2سششرفكتانت و نقششف آن در كششاهف
كشف سطحي ریه ها شرح دهد
 .3حج ها و ظرفیتهای ریشوی ترسشی
نماید
 .4جریان خون ریوی و نسبت تهویه بشه
جریان خون توضیح دهد

8

روش تدريس

رسانه آمورشي

فعالتيهاي يادگيري فراگيران

سخنراني  /پرسف پاورپوينت  +وايت برد

محاسبه حج ها و ظرفیتهای

و پاس

ریوی

نحوه ارزشيابي پاياني جلسه
پرسف و پاس

بسمه تعالي
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني رفسنجان
معاونت آموزشي – مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي
فرم طرح درس روزانه
تاريخ :شنبه ها ساعت  6-4كالس 101

نام درس :فیزیولوژی عمومي

مدرس :محمد رضا رحماني

فراگيران :دانشجویان كارشناسي

گروه آموزشي  :فیزیولوژی

موضوع جلسه :فیزیولوژی تنفس

پيش نياز  :ندارد

منابع  :دكتر احمد رستمي و دكتر خزاعي و همكاران

شماره جلسه11 :

مدت 120 :دقیقه

هدف كلي :در این مبحث دانشجو با حج ها و ظرفیتهای ریوی ،چگونگي انتقال گازها در خون،عوامل اثرگزار بر آزاد شدن اكسیژن از  ، Hbمراكز تنفسي و كنترل تنفس آشنا مي شود.
اهداف اختصاصي (رفتاري)

حيطه يادگيري

روش تدريس

رسانه آمورشي

فعالتيهاي يادگيري فراگيران

از دانشجو انتظار مي رود در پایان این مبحث:

شناختي

سخنراني  /پرسف

پاورپوينت  +وايت برد

پرسف و پاس گروهي

 .1انتقال گازها در خون را بیان نماید
 .2منحني تجزیشه اكسشي هموگلشوبین و
عوامل مؤثر بر آنرا شرح دهد
 .3مراكز تنفسي ونقف آنها شرح دهد
 .4نقف گیرنده های ششیمیایي مركشزی و
محیطي را در كنترل تنفس بنویسد.

9

و پاس

نحوه ارزشيابي پاياني جلسه
پرسف و پاس

بسمه تعالي
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني رفسنجان
معاونت آموزشي – مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي
فرم طرح درس روزانه
تاريخ :شنبه ها ساعت  6-4كالس 101

نام درس :فیزیولوژی عمومي

مدرس :محمد رضا رحماني

فراگيران :دانشجویان كارشناسي

گروه آموزشي  :فیزیولوژی

موضوع جلسه :فیزیولوژی كلیه

پيش نياز :ندارد

منابع :دكتر احمد رستمي و دكتر خزاعي و همكاران

شماره جلسه12:

مدت 120 :دقیقه

هدف كلي :درپایان این مبحث دانشجو اجزای تشكیل دهنده سیست ادراری و نفرون را بیان كرده و فرایند های كلیوی بیان مي كند.
اهداف اختصاصي (رفتاري)

حيطه يادگيري

روش تدريس

رسانه آمورشي

از دانشجو انتظار مي رود در پایان این مبحث:

شناختي

سخنراني /پرسف

پاورپوینت  +وایت

 .1سششاختمان كلیششه و اجششزاء نفششرون را
فهرست كند
 .2دستگاه پهلشوی گلشومرولي تششریح
نماید
 .3فرایند های كلیوی را بیان نماید
 .4فیلتراسیون كلیوی را محاسبه كشرده
و عوامل مؤثر بر آنرا شرح دهد
 .5كسر كلیوی ،كسر تصفیه و بار توبولي
را تعریف كرده ومحاسبه نماید
 .6كلیرانس یز ماده را محاسبه نماید

10

و پاس

برد

فعالتيهاي يادگيري فراگيران

نحوه ارزشيابي پاياني جلسه

محاسبه كلیرانس،بارتوبولي و

پرسف و پاس گروهي جمع بندی

جریان پالسمای كلیوی

مطالب.

بسمه تعالي
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني رفسنجان
معاونت آموزشي – مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي
فرم طرح درس روزانه
تاريخ :شنبه ها ساعت  6-4كالس 101

نام درس :فیزیولوژی عمومي

مدرس :محمد رضا رحماني

فراگيران :دانشجویان كارشناسي

گروه آموزشي  :فیزیولوژی

موضوع جلسه :فیزیولوژی كلیه

پيش نياز :ندارد

منابع :دكتر احمد رستمي و دكتر خزاعي و همكاران

شماره جلسه13

مدت 120 :دقیقه

هدف كلي :درپایان این مبحث دانشجو چگونگي كنترل حج خون توسط كلیه ها را شرح داده و بازجذب موادغذایي و امالح توسط كلیه ها را بیان مي كند.
اهداف اختصاصي (رفتاري)

حيطه يادگيري

روش تدريس

رسانه آمورشي

از دانشجو انتظار مي رود در پایان این مبحث:

شناختي

سخنراني /پرسف

پاورپوینت  +وایت

 .1اسمواللیته و اسموالریته را توضیح دهد
 .2چگونگي جذب مجدد گلوكز ،اسیدهای
آمینه،سدی  ،اوره وآب را شرح دهد
 .3چگششونگي كنتششرل دفششع ادرار غلششی
ورقیق را با تأكید بر نقف  ADHو عشرو
مستقی توضیح دهد.
 .4نقف سیست رنین-آنژیوتانسین را بر
كنترل حج خون بیان نماید
 .5اسیدوز وآلكالوز و نقشف كلیشه هشا در
جبران آنها را در حد دو پاراگراف بنویسد

11

و پاس

برد

فعالتيهاي يادگيري فراگيران

نحوه ارزشيابي پاياني جلسه

سئواالت زمان كالس و پس از آن پرسف و پاس گروهي جمع بندی
مطالب.

بسمه تعالي
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني رفسنجان
معاونت آموزشي – مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي
فرم طرح درس روزانه
تاريخ :شنبه ها ساعت  6-4كالس 101

نام درس :فیزیولوژی عمومي

مدرس :محمد رضا رحماني

فراگيران :دانشجویان كارشناسي

گروه آموزشي  :فیزیولوژی

موضوع جلسه :فیزیولوژی عصبي

پيش نياز :ندارد

منابع :دكتر احمد رستمي و دكتر خزاعي و همكاران

شماره جلسه14 :

مدت 120 :دقیقه

هدف كلي :درپایان این مبحث دانشجو با تقسی بندی سیست عصبي ،سیناپس ها و نوروترانسمیترها  ،رسپتورها و حسهای پیكری و همچنین مسیرهای انتقال حس های پیكری آشنا
مي شود
اهداف اختصاصي (رفتاري)

حيطه يادگيري

روش تدريس

رسانه آمورشي

از دانشجو انتظار مي رود در پایان این مبحث:

شناختي

سخنراني /پرسف

پاورپوینت  +وایت

 .1سیست اعصاب را تقسی بندی نماید
 .2انواع نورونها و مدار نوروني را شرح دهد
 .3انواع نوروترانسمترها و سیناپس ها را با
ه مقایسه كند
 .4رسپتورهای حسي وحسهای پیكری
(سوماتیز) توضیح دهد
 .5مسیرهای انتقال حسها شرح دهد

12

و پاس

برد

فعالتيهاي يادگيري فراگيران

نحوه ارزشيابي پاياني جلسه

سئواالت زمان كالس و پس از آن پرسف و پاس گروهي جمع بندی
مطالب.

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني رفسنجان
معاونت آموزشي – مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي
فرم طرح درس روزانه
تاريخ :شنبه ها ساعت  6-4كالس 101

نام درس :فیزیولوژی عمومي

مدرس :محمد رضا رحماني

فراگيران :دانشجویان كارشناسي

گروه آموزشي  :فیزیولوژی

موضوع جلسه :فیزیولوژی عصبي

پيش نياز :ندارد

منابع :دكتر احمد رستمي و دكتر خزاعي و همكاران

شماره جلسه15:

مدت 120 :دقیقه

هدف كلي :درپایان این مبحث دانشجو با نقف نخاع ،تنه مغز ،قشر حركتي ،مخچه و عقده های قاعده ای در كنترل حركات آشنا شده و اثر سیست سمپاتیز و پاراسمپاتیز را بر ارگان
ها شرح مي دهد .همچنین مفاهی حافظه ،یادگیری و تكل از دیدگاه فیزیولوژیز آشنا شده ونقف سیست لیمبیز را بر كنترل هیجانات بیان مي كند.
اهداف اختصاصي (رفتاري)

حيطه يادگيري

روش تدريس

رسانه آمورشي

از دانشجو انتظار مي رود در پایان این مبحث:

شناختي

سخنراني /پرسف

پاورپوینت  +وایت

 .1نقف نخاع،تنه مغزوقشر مغز را در كنترل
حركات بیان نماید
 .2نقف مخچه و عقده های قاعدهای در
كنترل حركات با ذكر ماال های بالیني توضیح
دهد
 .3اعمال سیست لیمبیز را تشریح نماید
 .4اعمال عالیتر مغز (حافظه،یادگیری،تكل )
را شرح دهد
 .5اثرسیست اعصاب خود مختار(سمپاتیز و
پاراسمپاتیز) را بر ارگان های حیاتي توضیح
دهد.
13

و پاس

برد

فعالتيهاي يادگيري فراگيران

نحوه ارزشيابي پاياني جلسه

سئواالت زمان كالس و پس از آن پرسف و پاس گروهي جمع بندی
مطالب.
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