بسمه تعالی
فرم طرح درس :
نام و کد درس  :فیزیولوژی 2

رشته و مقطع تحصیلی  :هوشبری-کارشناسی

نیمسال اول  /دوم  /تابستان :اول

ترم  :دوم

روز و ساعت برگزاری  :متغییر در هرترم

تعداد و نوع واحد ( نظری  /عملی )  2 :واحد -نظری

محل برگزاری :دانشکده پیراپزشکی

دروس پیش نیاز  :ندارد
شماره تماس دانشکده پزشکی -گروه فیزیولوژی33364664 :

مدرس یا مدرسین :مدرسین گروه فیزیولوژی

جلسه اول
هدف کلی  :آشنایی با فیزیولوژی کلیه
اهداف اختصاصی

حیطه های

فعالیت استاد

فعالیت دانشجو

عرصه یادگیری

زمان

رسانه کمک آموزشی

روش ارزیابی

اهداف
در پایان جلسه دانشجو باید بتواند:

شناختی

سخنرانی و تشووی

شرکت فعال در کالس کالس درس

 -1حجم آب بدن در مایعات بدن را باا

دانشووجویان بوورای و مشارکت در بحثها

یکدیگر مقایسه کند.

مشارکت بیشتر

 90دقیقه

ویدیو پروژکتور

امتحووان پایووان

وایت بورد

ترم

-2علل ایجاد ادم رابداند
 -3سیستم عروقی کلیه و قساتتاا
مختلف نفرون ها کلیای را شراری
نتاید.
 -4نحیه شرکیل ادرار را ذکر نتاید.
 -5نحاایه لیلتراساایین رلاایمرو ی و
عیامل شعیین کننده آن را شرح دهد .
 -5خصیصیات عتلکارد قساتتاا
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مختلف شیبیل ها کلیی را با یکدیگر
مقایسه کند.

جلسه دوم
هدف کلی  :آشنایی با فیزیولوژی کلیه
اهداف اختصاصی

حیطه های

فعالیت استاد

فعالیت دانشجو

عرصه یادگیری

زمان

اهداف
در پایان جلسه دانشجو باید بتواند:

شناختی

رسانه کمک

روش ارزیابی

آموزشی
سخنرانی و تشووی

شرکت فعال در کالس کالس درس

 -1عیامل میثر بر شرکیل ادرار رقیا

دانشووجویان بوورای و مشارکت در بحثها

و غلیظ را نام ببرد.

مشارکت بیشتر

 90دقیقه

ویدیو پروژکتور

امتحووان پایووان

وایت بورد

ترم

 -2میاد و هیرمین ها میثر بر میزان
بازجذب یا شرش میاد در شیبیل هاا را
ذکر کند.
 -3بالرها مام خارج سلی ی و داخل
سلی ی بدن را نام ببرد .

جلسه سوم
هدف کلی  :آشنایی با فیزیولوژی کلیه
اهداف اختصاصی

حیطه های

فعالیت استاد

فعالیت دانشجو

عرصه یادگیری

زمان

اهداف
در پایان جلسه دانشجو باید بتواند:

شناختی

رسانه کمک

روش ارزیابی

آموزشی
سخنرانی و تشووی

شرکت فعال در کالس کالس درس

 -1اسیدوز و آ کا یز شنفسی را شعریف

دانشووجویان بوورای و مشارکت در بحثها

کرده و عیامل ایجاد کننده آن را ناام

مشارکت بیشتر

 90دقیقه

ویدیو پروژکتور

امتحووان پایووان

وایت بورد

ترم
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ببرد.
 -2اساایدوز و آ کااا یز متابی یاا

را

شعریف کرده و عیامل ایجاد کننده آن
را نام ببرد.
 -3شغییرات رازها خین شاریانی در
اختالالت اسید-باز بدن را شرح دهد .
 -4پاسخ ها جبرانی بادن در انایا
اسیدوز و آ کا یز را شیضی دهد.

جلسه چهارم
هدف کلی  :آشنایی با فیزیولوژی دستگاه گوارش
اهداف اختصاصی

حیطه های

فعالیت استاد

فعالیت دانشجو

عرصه یادگیری

زمان

رسانه کمک آموزشی

روش ارزیابی

اهداف
در پایان جلسه دانشجو باید بتواند:

شناختی

سخنرانی و تشووی

شرکت فعال در کالس کالس درس

 - 1اصاایل کلاای سیسااتم ریارشاای و

دانشووجویان بوورای و مشارکت در بحثها

غدد که بداخل ان شخلیه می شیند را

مشارکت بیشتر

 90دقیقه

ویدیو پروژکتور

امتحووان پایووان

وایت بورد

ترم

شرح دهد.
 -2خصیصیات اجزا مختلف سیستم
عصبی انتری

روده ا را شیضی دهد

 -3هیرمین ها ریارشی را نام برده و
اعتال آناا را ذکر نتاید.
 -4حرکااات قسااتی هااا مختلااف
سیسااتم ریارشاای را نااام باارده و بااا
یکدیگر مقایسه کند.
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جلسه پنجم
هدف کلی  :آشنایی با فیزیولوژی دستگاه گوارش
حیطه های

اهداف اختصاصی

فعالیت استاد

فعالیت دانشجو

زمان

عرصه یادگیری

اهداف
در پایان جلسه دانشجو باید بتواند:

شناختی

رسانه کمک

روش ارزیابی

آموزشی
سخنرانی و تشووی

شرکت فعال در کالس کالس درس

 -1نحیه کنتارل اعصااب اشینایم بار

دانشووجویان بوورای و مشارکت در بحثها

عتلکرد سیساتم ریارشای را شارح

مشارکت بیشتر

 90دقیقه

ویدیو پروژکتور

امتحووان پایووان

وایت بورد

ترم

دهد.
 -2شرکیبات شرشحی و اعتال شرشحی
قستی ها

مختلف سیستم ریارشی

را بیان کند.

جلسه ششم
هدف کلی  :آشنایی با فیزیولوژی دستگاه گوارش
اهداف اختصاصی

حیطه های

فعالیت استاد

فعالیت دانشجو

عرصه یادگیری

زمان

اهداف
در پایان جلسه دانشجو باید بتواند:
 -1چگااینگی ه اام ماایاد غااذایی
پروشئین ها ،کربیهیدرات ها و چربای

شناختی

رسانه کمک

روش ارزیابی

آموزشی
سخنرانی و تشوی

شوووورکت فعووووال در کالس درس

دانشووجویان بوورای کالس و مشوارکت در
مشارکت بیشتر

 90دقیقه

ویدیو پروژکتور

امتحووان پایووان

وایت بورد

ترم

بحثها

ها را به هتراه آنزیم ها الزم شیضی
دهید
 -2چگینگی جاذب مایاد غاذایی
پروشئین ها ،کربیهیدرات ها و چربای
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ها را به هتراه آنزیم ها الزم شیضی
دهید
 -3محل و نحیه جاذب ا کترو یای
ها ،عناصر و ویتامین ها را بیان کند.

جلسه هفتم
هدف کلی  :آشنایی با کلیات سیستم عصبی
اهداف اختصاصی

حیطه های

فعالیت استاد

فعالیت دانشجو

عرصه یادگیری

زمان

اهداف
در پایان جلسه دانشجو باید بتواند:

شناختی

رسانه کمک

روش ارزیابی

آموزشی
سخنرانی و تشوی

شرکت فعال در کالس کالس درس

 -1نیرون و اجزاء شرکیل دهنده آن را

دانشووجویان بوورای و مشارکت در بحثها

برناسد.

مشارکت بیشتر

 90دقیقه

ویدیو پروژکتور

امتحووان پایووان

وایت بورد

ترم

 -2نحیه انتقال اطالعات در سیستم
اعصاب را شرح دهد.
 -3انیا سیناپس ها را برناسد.
 -4انیا نیروشرانستیترها شحریکی
و ماار سیستم عصبی را ذکر کند.

جلسه هشتم
هدف کلی  :آشنایی با مسیرهای حسی
اهداف اختصاصی

حیطه های

فعالیت استاد

فعالیت دانشجو

عرصه یادگیری

زمان

اهداف
در پایان جلسه دانشجو باید بتواند:

شناختی

رسانه کمک

روش ارزیابی

آموزشی
سخنرانی و تشووی

شرکت فعال در کالس کالس درس

 -1انیا ریرنده ها حسی پیکار را

دانشووجویان بوورای و مشارکت در بحثها

با مثال نام ببرد.

مشارکت بیشتر

 90دقیقه

ویدیو پروژکتور

امتحووان پایووان

وایت بورد

ترم
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 -2مسیر هاا حسای بارا انتقاال
اطالعات پیکر را شرح دهد.
 -3قرر حس پیکر را برناسد.

جلسه نهم
هدف کلی  :آشنایی با مسیرهای حرکتی
اهداف اختصاصی

حیطه های

فعالیت استاد

فعالیت دانشجو

عرصه یادگیری

زمان

اهداف
در پایان جلسه دانشجو باید بتواند:

شناختی

رسانه کمک

روش ارزیابی

آموزشی
سخنرانی و تشووی

شرکت فعال در کالس کالس درس

 -1قرر حرکتی را برناسد.

دانشووجویان بوورای و مشارکت در بحثها

-2مسیرها حرکتی برا انتقال پیام

مشارکت بیشتر

 90دقیقه

ویدیو پروژکتور

امتحووان پایووان

وایت بورد

ترم

حرکتی را شرح دهد.
-3نقش مخچه و هسوته هوای قاعوده
ای در کنترل حرکت را بداند.

جلسه دهم
هدف کلی  :آشنایی باحواس ویژه
اهداف اختصاصی

حیطه های

فعالیت استاد

فعالیت دانشجو

عرصه یادگیری

زمان

اهداف
در پایان جلسه دانشجو باید بتواند:

شناختی

رسانه کمک

روش ارزیابی

آموزشی
سخنرانی و تشووی

شرکت فعال در کالس کالس درس

 -1سیستم عصبی شبکیه و ریرناده

دانشووجویان بوورای و مشارکت در بحثها

ها حساس به نایر و مسایر انتقاال

مشارکت بیشتر

 90دقیقه

ویدیو پروژکتور

امتحووان پایووان

وایت بورد

ترم

سیگنال ها بینایی به قرر بینایی را
شیضی دهد.
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 -2نحیه کنترل اشینیمیا
اندازه مردم

شاااب

و

را شیضی دهد.

 -3آناشیمی لیزیی یژی

قستی ها

مختلف ریش را بیان کند.
-4مساارها شاانیایی در انسااان را
برناسد.
-5حس هاا چراایی را ناام بارده و
مکانیسم درک آناا را شیضی دهد.
-6نحیه شحری

سالی اا بییاایی را

بداند و نحیه ارسال پیام ها بییاایی
به سیستم عصابی مرکاز را شارح
دهد.

جلسه یازدهم
هدف کلی  :آشنایی با سیستم عصبی خودمختار و نقش هیپوتاالموس در تنظیم فعالیتهای بدن
حیطه های

اهداف اختصاصی

فعالیت استاد

فعالیت دانشجو

عرصه یادگیری

زمان

اهداف
در پایان جلسه دانشجو باید بتواند:

شناختی

رسانه کمک

روش ارزیابی

آموزشی
سخنرانی و تشووی

شرکت فعال در کالس کالس درس

-1سازماندهی کل سیساتم اشینایم را

دانشووجویان بوورای و مشارکت در بحثها

برناسد

مشارکت بیشتر

 90دقیقه

ویدیو پروژکتور

امتحووان پایووان

وایت بورد

ترم

 -2آناشیمی عتلکرد دستگاه عصبی
ستپاشی

و پاراستپاشی

را بداند

-3مرخصاااات اصااالی عتلکااارد
ساااتپاشی

و پاراساااتپاشی

را در

اع ا مختلف بدن شیضی دهد
-4میااانجی هااا سیسااتم عصاابی
خیدمختار را برناسد
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 -5نقااه هیپیشاااا تیس در شن اایم
رللکساا خیدمختار را شرح دهد
-6هسااااته هااااا خیدمختااااار
هیپیشاالمیس را برناسد.

جلسه دوازدهم
هدف کلی  :آشنایی با فیزیولوژی غدد درون ریز و هورمون ها
اهداف اختصاصی

حیطه های

فعالیت استاد

فعالیت دانشجو

عرصه یادگیری

زمان

رسانه کمک آموزشی

روش ارزیابی

اهداف
در پایان جلسه دانشجو باید بتواند:

شناختی

سخنرانی و تشووی

شرکت فعال در کالس کالس درس

 -1غاادد درون ریااز باادن بااه هتااراه

دانشووجویان بوورای و مشارکت در بحثها

هیرمین ها مترشاحه از آنااا را ناام

مشارکت بیشتر

 90دقیقه

ویدیو پروژکتور

امتحووان پایووان

وایت بورد

ترم

ببرد.
-2هیرمین هاا را بار اسااس ماهیای
شیتیایی آناا شقسیم بند نتاید.
-3انیا ریرنده ها هیرماینی را ناام
ببرد.
-4هیرمینااااا هیپیشاالمیسااای و
هیرمین ها هیپیلیز را نام ببرد.
-5نحاااایه شاااااثیر هیرمیناااااا
هیپیشاالمیساای باار هیرمااین هااا
هیپیلیز را بیان نتاید.

جلسه سیزدهم
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هدف کلی  :آشنایی با فیزیولوژی غدد درون ریز و هورمون ها
اهداف اختصاصی

حیطه های

فعالیت استاد

فعالیت دانشجو

زمان

عرصه یادگیری

اهداف
در پایان جلسه دانشجو باید بتواند:

شناختی

رسانه کمک

روش ارزیابی

آموزشی
سخنرانی و تشووی

شرکت فعال در کالس کالس درس

 -1عتلکرد هیرمین ها ضد ادرار و

دانشووجویان بوورای و مشارکت در بحثها

اکسی شیسین را بیان کند.

مشارکت بیشتر

 90دقیقه

ویدیو پروژکتور

امتحووان پایووان

وایت بورد

ترم

-2اعتال هیرمیناا هیپیلیز قادامی
را شیضی دهد.
-3اثرات هیرماین رشاد بار بادن را
بداند.
-4نقه لاکتیر رشد شبه انسی ینی در
رشد بدن را بیان کند.

جلسه چهاردهم
هدف کلی  :آشنایی با فیزیولوژی غدد درون ریز و هورمون ها
اهداف اختصاصی

حیطه های

فعالیت استاد

فعالیت دانشجو

عرصه یادگیری

زمان

رسانه کمک آموزشی

روش ارزیابی

اهداف
ویدیو پروژکتور

امتحووان پایووان

در پایان جلسه دانشجو باید بتواند:

شناختی

سخنرانی و تشووی

شرکت فعال در کالس کالس درس

 90دقیقه

-1اعتااال غااده شیرودیااد در باادن را

دانشووجویان بوورای و مشارکت در بحثها

وایت بورد

ترم

شیضی دهد.

مشارکت بیشتر

دستگاه فشار سنج

-2نحیه ساخی هیرمین ها شیرودید
را شیضی دهد.
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 -3اختالالت ناشی از شرش نامناسا
هیرمین ها شیرودید را شیضی دهد.
-4اعتال غده پاراشیرودیاد در بادن را
شیضی دهد.
 -1الیه ها مختلف قرر غده آدرناال
را نام ببرد.
 -2اثاااارات مینرا یکیرشیکیدیااااد
آ دوسترون و محل اثار آن را شیضای
دهد.
 -3اثرات هیرمین کیرشیزول محل اثار
آن را شیضی دهد
-4انیا سلیل ها درون ریز پانکراس
را به هتراه هیرمین ها مربیطاه ناام
ببرد.

جلسه پانزدهم
هدف کلی  :آشنایی با فیزیولوژی غدد درون ریز و هورمون ها
اهداف اختصاصی

حیطه های

فعالیت استاد

فعالیت دانشجو

عرصه یادگیری

زمان

رسانه کمک آموزشی

روش ارزیابی

اهداف
ویدیو پروژکتور

امتحووان پایووان

در پایان جلسه دانشجو باید بتواند:

شناختی

سخنرانی و تشووی

شرکت فعال در کالس کالس درس

 90دقیقه

 -1الیه ها مختلف قرر غده آدرناال

دانشووجویان بوورای و مشارکت در بحثها

وایت بورد

ترم

را نام ببرد.

مشارکت بیشتر

دستگاه فشار سنج

 -2اثاااارات مینرا یکیرشیکیدیااااد
آ دوسترون و محل اثار آن را شیضای
دهد.
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 -3اثرات هیرمین کیرشیزول محل اثار
آن را شیضی دهد
-4انیا سلیل ها درون ریز پانکراس
را به هتراه هیرمین ها مربیطاه ناام
ببرد.

جلسه شانزدهم
هدف کلی  :آشنایی با فیزیولوژی غدد درون ریز و هورمون ها
اهداف اختصاصی

حیطه های

فعالیت استاد

فعالیت دانشجو

عرصه یادگیری

زمان

رسانه کمک آموزشی

روش ارزیابی

اهداف
ویدیو پروژکتور

امتحووان پایووان

در پایان جلسه دانشجو باید بتواند:

شناختی

سخنرانی و تشووی

شرکت فعال در کالس کالس درس

 90دقیقه

-1غدد جنسی و هیرمیناا مترشاحه

دانشووجویان بوورای و مشارکت در بحثها

وایت بورد

ترم

از آناا را برناسد.

مشارکت بیشتر

دستگاه فشار سنج

-2مراحل اسپرماشیژنز را بداند.
-3با چرخه شی ید مثلی ماادران آشانا
شید.
 -4نحیه شن یم میاد معدنی در بدن را
شیضی دهد.

 سیاست مسئول دوره در مورد برخورد با غیبت و تاخیر دانشجو در کالس درس  :گزارش به اداره آموزش

 نحوه ارزشیابی دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشیابی :
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الف ) در طول دوره ( کوئیز  ،تکالیف  ،امتحان  ،میان ترم ----- : ) ......
ب ) پایان دوره  :آزمون MCQ


بارم ----- :

بارم 20 :نمره

منابع اصلی درس( رفرانس ) :فیزیولوژی گایتون2016-
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