
 به نام خدا

 داىؼگاه غلَم پضػكي كصناىؼاه

داىؼكسه پضػكي    

 

فیضیَلَژی ظلَل ظصح درس  

 

داروسازی ترم سوم دانشجویان مخاطبان:                                                     ظلَلفیضیَلَژی  :عنوان درس :   

یکشنبه و دوشنبه ،روزهای شنبه 13-12 ساعت پاسخگویی به سواالت فراگیر: (                               تئوری واحد/. 8 تعدادواحد:)  

 تعداد دانشجویان:(      10-8 سه شنبهو  12-10های یکشنبه روز  9395-96ظال جدصیلي:  اول ىیهعالزمان ارائه درس:   )

وفز 45  

آناتومی و بیوشیمی درس و پیش نیاز:دکتر داریوش شکیبایی                                                 مدرس:       

  
لُژی سلُل َ فیشيُ کلیات با داوشجُيان آشىايی  هدف كلي دوره : 

  در بافتٍای تحزيک پذيز َيژگیٍای الکتزيکی غشا سلُل
 

 آػيایي ةا نقسنات فیضیَلَژی ظلَل جلعً اول: 

 ٌای اىحقال نَاد از غؼا ظلَل  آػيایي ةا نكاىیعمجلعً دوم: 

 ػيارث نكاىیعم ایجاد پحاىعیل غؼایيجلعً ظَم: 

 پشیص آػيایي ةا نكاىیعم پحاىعیل غهل در غؼا ظلَلٍای جدصیکجلعً چٍارم: 

 حؼار پحاىعیل غهل در ظلَلٍای جدصیک پشیص پشیصی رَدةزَدی و اى آػيایي ةا نكاىیعم جدصیکجلعً پيجم: 

 ػيارث فیضیَلَژی اىقتاضي غضلً نزعط جلعً ػؼم: 

 غضالىي و نكاىیعم اىقتاض غضلً صاف -آػيایي ةا فیضیَلَژی ندل جهاس غصتيجلعً ٌفحم: 

 

  اهداف ویژه رفتاري به تفکیک اهداف کلی هر جلسه:

 آػيایي ةا نقسنات فیضیَلَژی ظلَلٌسف كلي: 



  اٌساف ارحصاصي

 رود كً داىؼجَ: در اىحٍای ایو كالس اىحظار ني

 ةزؼٍای نایػي ةسن را دظحً ةيسی كيس -9

 ندیط دارلي را جػصیف كيس -2

 كلیات ٌهَظحازیط را جَضیح دٌس -3

 ظارحهان غؼا ظلَل و ىقغ نَاد ػیهیایي نزحلف در ایو ظارحهان را جَضیح دٌس -4

 اىسوظیحیک و خصكث آنیتي را ػصح دٌس  –روىسٌای اگضوظحیک  -5

 وم                  جلعً: د

 ٌای اىحقال نَاد از غؼا ظلَل  آػيایي ةا نكاىیعمٌسف كلي: 

  اٌساف ارحصاصي

 رود كً داىؼجَ: در اىحٍای ایو كالس اىحظار ني

 ةً آن را ػصح دٌسنصةَط كلیات اىحؼار و قَاىیو فیضیكي  -9

 ظسیم و پحاظیم را جَضیح دٌس كاىالٍای و ویژگیٍای فیضیَلَژیک اىَاعكاىالٍای دریچً دار  -2

 كاىالٍای دریچً دار واةعحً ةً لیگاىس را ػصح دٌس -3

 اظهض، فؼار اظهضی و اظهَالریحً نایػات ةسن در خالث ظتیػي را جَضیح دٌس -4

 اىحقال فػال اولیً و فیضیَلَژی پهپ ظسیم پحاظیم را ػصح دٌس -5

 فػال ثاىَیً، ٌم اىحقالي گلَكض و اظیسٌای آنیيً از غؼا ظلَل را جَضیح دٌساىحقال  -6

 ظَم            جلعً: 

 پحاىعیل غؼایيآػيایي ةا كلیات ٌسف كلي: 

  اٌساف ارحصاصي: 

 رود كً داىؼجَ: در اىحٍای ایو كالس اىحظار ني

 را ػصح دٌسنتيای پحاىعیلٍای اىحؼاری و پحاىعیل جػادلي ةصای یَىٍای نزحلف  -9



 صىعث و ىدَه نداظتً پحاىعیل جػادلي ةصای یَىٍای ظسیم و پحاظیم را جَضیح دٌسجعاوی ى -2

 جعاوی گَلسنو و ىقغ ىفَذپشیصی غؼا ةً یَىٍای نزحلف در ایو جعاوی را ػصح دٌس -3

 كلص و ٌهچيیو پهپ ظسیم پحاظیم را در جؼكیل پحاىعیل اظحصاخحي غؼاء جَضیح دٌس –پحاظیم  -ىقغ یَىٍای نزحلف ظسیم -4

 چٍارم             جلعً: 

  پشیص پحاىعیل غهل در غؼا ظلَلٍای جدصیکآػيایي ةا كلیات ٌسف كلي: 

  اٌساف ارحصاصي: 

 رود كً داىؼجَ: در اىحٍای ایو كالس اىحظار ني

 فیضیَلَژی كاىالٍای ظسیهي و پحاظیهي دریچً دار واةعحً ةً ولحاژ را ػصح دٌس  -9

 ىقغ یَىٍای ظسیم و پحاظیم را در نصاخل نزحلف پحاىعیل غهل و در ظلَلٍای نزحلف غصتي و غضالىي ػصح دٌس -2

 ی نزحلف را جَضیح دٌسجَالي خَادث نيجص ةً ةصوز پحاىعیل غهل از جهلً جغییص كيساكحاىط غؼا ىعتث ةً یَىٍا -3

 پحاىعیل نحػاقب نثتث و نكاىیعم آىصا ةا جَجً ةً فیضیَلَژی كاىالٍای پحاظیهي ػصح دٌس -4

 آظحاىً ةصای ةصوز پحاىعیل غهل و نكاىیعم فیسةک نثتث نحػاقب آىصا جَضیح دٌس -5

 پيجم            جلعً: 

 ار پحاىعیل غهلپشیصی رَدةزَدی و اىحؼ جدصیک چگَىگيآػيایي ةا ٌسف كلي: 

  اٌساف ارحصاصي

 رود كً داىؼجَ: در اىحٍای ایو كالس اىحظار ني

 نكاىیعم رَدالقایي یا جدصیک پشیصی رَد ةزَدی را ةاجَجً ةً كيساكحاىط غؼا ظلَلٍا جَضیح دٌس -9

 نكاىیعم اىحؼار پحاىعیل غهل را ػصح دٌس -2

 غانل اظهیيان در اىحؼار پحاىعیل غهل را ػصح دٌس -3

 ىقغ نیلیو را در روىس اىحؼار پحاىعیل غهل و نیضان نصصف اىصژی در ظلَلٍا را جَضیح دٌس -4

 داده و ارحالفات آىان را ةیان كيسپحاىعلیٍای غهل در غضلً قلب، غصب و غضالت نزعط را ػصح  -5

 

 ػؼم           جلعً: 



 فیضیَلَژی اىقتاضي غضلً نزعطةا  آػيایيٌسف كلي: 

  اٌساف ارحصاصي

 رود كً داىؼجَ: در اىحٍای ایو كالس اىحظار ني

 در ایو راةعً را ػصح دٌس ATPغضالىي و ىقغ  نكاىیعم نَلكَلي اىقتاض -9

 راةعً ظَل و جاىعیَن در یک ظاركَنص و نیضان روی ٌم افحادگي فیالناىٍا در ظَلٍای نزحلف ظاركَنصی را جَضیح دٌس -2

  ل را ػصح دٌس. كانراةعً ظَل و جاىعیَن در یک غضلً  -3

 فیضیَلَژی فیتصٌای غضالىي ظصیع و آٌعحً ػصح داده و جفاوجٍای آىان را فٍصظث كيس -4

 فیضیَلَژی اىقتاضات غضالىي ةا ىیصو نزحلف از جهلً جهع اىقتاضات فصكاىعي و كضازی ػسن را ػصح دٌس -5

 

 ٌفحم           جلعً: 

 غضالىي و نكاىیعم اىقتاض غضلً صاف -آػيایي ةا فیضیَلَژی ندل جهاس غصتيٌسف كلي: 

 اٌساف ارحصاصي

 رود كً داىؼجَ: در اىحٍای ایو كالس اىحظار ني 

 غضالىي را ػصح دٌس –پحاىعیل صفدً ندصكً اىحٍایي در ندل جهاس غصتي  -9

 غضالىي را جَضیح دٌس –غانل اظهیيان در ندل جهاس غصتي  -2

 فٍصظث كصده و غهلكصد ٌص یک را جَضیح دٌس اىَاع غضالت صاف چيسواخسی و جک واخسی را -3

 نكاىیعم نَلكَلي اىقتاض غضلً صاف را جَضیح داده و جفاوت آن ةا غضلً نزعط را ػصح دٌس. -4

 ىقغ غَانل ةافحي نَضػي وٌَرنَىٍا در ایجاد اىقتاض در غضلً صاف و ةسون پحاىعیل غهل را ػصح دٌس -5

 

   ةصن ولَی اصَل فیضیَلَژی  -3   فیضیَلَژی پضػكي گاىَىگ -2 پضػكي گایحَن و ٌال فیضیَلَژی -9آرصیو چاپ كحاةٍای  منااب::

    

و پرسش و پاسخ سخنرانی روش تدریس:  

، وایت برد و نمایش فیلم آموزشیویدئو پروژکتور وسایل آموزشی :  

 



 سنجش و ارزشیابی 

روش       آزمون  ساعت تاریخ  سهم از نمره کل)بر حسب درصد( 

ترم آزمون میان  سواالت تستی  

 چهار جوابی
درصس ىهصه 33خسود  17/8/95 11الی  11ساعت   

سواالت تستی  آزمون پایان ترم

 چهار جوابی
درصس ىهصه 63خسود   مطابق اعالم آموزش 

حضور فعال در 

 کالس
پصظغ و  

 پاظذ ػفاٌي 

درصس ىهصه 93خساكثص  جلعات درس در  

 ظَل جصم

 

 

انتظارات از دانشجو:مقررات کالس و   

حضُر مىظم در کالص َ اطالع اس ايه وکتً کً غیبت غیز مُجً، مطابق مقزرات در 

تلفه ٌمزاي خُد را  داوشجُيان می بايست ٌمچىیه ارسشیابی داوشجُ مُثز است.

.در کالص خامُش کىىد  

امضای مسئولنام و امضای مدرس:             نام و امضای مدیر گروه:                نام و   EDO دانشکده:                

 تاریخ تحویل:                          تاریخ ارسال:                                   تاریخ ارسال :

 

 

 

 

 

95-96ىیهعال اول  ) فیضیَلَژی ظلَل(داروظازیفیضیَلَژی  جصنيةصىانً  I  

95/8-95/93ػيتً: ظً 95/93-95/92یكؼيتً:   

َاحد کلی فیشيُلُژی  4/ . َاحد اس 8تعداد َاحد:     -دکتز شکیبايی مدرص :

92-93ساعت   97/8/95تاريخ امتحان:    -يک  

 

 

 نَضَع درس جاریذ ایام ٌفحً



ػيتًچٍار  24/6/95 ظارحهان  -4ٌهَظحازیط  -3ندیط دارلي  -2ةزؼٍای نایػي ةسن   -9 

اىسوظیحیک و خصكث آنیتي –روىسٌای اگضوظحیک  -5غؼا ظلَل   

27/6/95 ػيتً ویژگیٍای كاىالٍای دریچً دار  -2كلیات اىحؼار و قَاىیو فیضیكي آن  -9 

اىحقال فػال  -5اظهض و فؼار اظهضی  -4اىحؼار جعٍیل ػسه  -3پصوجئیيي 

اىحقال فػال ثاىَیً   -6اولیً    

ػيتًچٍار  39/6/95 پحاىعییل  -4جعاوی گَلسنو  -3صىعث  جعاوی ى -2پحاىعیلٍای اىحؼاری  -9 

 اظحصاخحي غؼاء ظلَل و ىقغ یَىٍای نزحلف در آن 

3/7/95 ػيتً  -2فیضیَلَژی كاىالٍای ظسیهي و پحاظیهي دریچیً دار واةعیحً ةیً ولحیاژ  -9 

جَالي  -3ىقغ یَىٍای ظسیم و پحاظیم در دپالریضاظیَن و رپَالریضاظیَن غؼا 

 -5پحاىعیل نحػاقیب نثتیث  -4ررسادٌای نيجص نيجص ةً ةصوز پحاىعیل غهل 

 آظحاىً ةصوز پحاىعیل غهل  

6/7/95  ػيتًظً  نكاىیعییم اىحؼییار  -2چگییَىگي جدصیییک پییشیصی رَدةزییَدی در ظییلَلٍا  -9 

ىقغ نیلییو در  -4غانل اظهیيان در اىحؼار پحاىعیل غهل  -3پحاىعیل غهل 

نقایعً پحاىعلیٍای غهیل در غضیلً قلیب، غصیب و  -5اىحؼار پحاىعیل غهل 

 غضالت نزعط   

93/7/95 ػيتً عً ظَل و جاىعیَن در یک راة -2نكاىیعم نَلكَلي اىقتاضي غضالىي  -9 

فیضیَلَژی فیتصٌای  -4راةعً ظَل و جاىعیَن در غضلً كانل  -3ظاركَنص 

فیضیَلَژی اىقتاضات غضالىي ةا ىیصوٌای نزحلف   -5غضالىي ظصیع و آٌعحً   

ػيتًظً   93/7/95 غانل اظهیيان در ندل جهاس غصیتي  -2پحاىعیل صفدً ندصكً اىحٍایي  -9 

جفیاوت  -4فیضیَلَژی غضالت صاف جک واخسی و چيسواخسی  -3غضالىي  –

ىقغ غَانیل ةیافحي نَضیػي وٌَرنَىٍیا در  -5غهلكصد غضلً صاف و نزعط 

 ایجاد اىقتاض در غضلً صاف 

 


