
 
 

 به نام خدا
 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 

 بهداشتدانشکده  
 )95-96 اول قالب نگارش طرح درس(نیمسال

 
 بهداشت عمومیاول : دانشجویان  ترم مخاطبان                                                       عمومی      فیزیولوژي عنوان درس:

 )پزشکی دانشکده –(دفتر کار  شنبه ها ساعت مشاوره:                    واحد)         5/1(سهم استاد  حدوا 3تئوري   تعداد و نوع واحد:
  10-8ها شنبهسه   زمان ارائه :

 دکتر فرشاد مرادپور  مدرس:
  تعداد دانشجویان:    ندارد                                                                                    درس پیش نیاز:

 

 فراگرفتن عمل سلول، اندام، دستگاههاي بدن و ارتباط آنها با یکدیگر  هدف کلی دوره :
 
 جلسات (جهت هر جلسه یک هدف): یاهداف کل

 
بدن، ساختار غشاء، عمل  عاتیما عیو توز يولوژیزیبا طرح درس و علم ف انیآشنایی دانشجو  -1

 ذر مواد از غشاء گ يو راها یسلول يارگانل ها یاصل

 پتانسیل عملو پتانسیل غشاء فیزیولوژي دانشجویان با   ییآشنا -2

 و صاف یانقباض عضله اسکلتفیزیولوژي آشنایی دانشجویان با  -3

 قلب عضله هايویژگی –آشنایی دانشجویان آناتوموفیزیولوژي قلب  -4

 گردش خونفیزیولوژي  آشنایی دانشجویان با -5

  عمومیهاي ي حسفیزیولوژ آشنایی دانشجویان با -6

 هاي ویژهفیزیولوژي حسآشنایی دانشجویان با   -7

   CNSاعمال حرکتی آشنایی دانشجویان   -8

  هیپوفیز فیزیولوژي غدهآشنایی دانشجویان با  -9

 فیزیولوژي غدد تیروئید آشنایی دانشجویان با -10



 میزان قند خونفیزیولوژي تنظیم فیزیولوژي  -11

 اه گوارشآشنایی دانشجویان با اعمال حرکتی دستگ -12

 آشنایی دانشجویان با اعمال ترشحی دستگاه گوارش -13

 آشنایی دانشجویان با اعمال هضمی دستگاه گوارش -14

 جلسه جبرانی و رفع اشکال -15

 

 اهداف ویژه رفتاري به تفکیک اهداف کلی هر جلسه: 
 جلسه اول

 یار غشاء، عمل اصلبدن، ساخت عاتیما عیو توز يولوژیزیبا طرح درس و علم ف انیآشنایی دانشجوهدف کلی: 
 گذر مواد از غشاء يو راها یسلول يارگانل ها

 اهداف ویژه
 در پایان دانشجو قادر باشد:

 .طرح درس را شرح دهد -1-1
 .ف کندیفیزیولوژي را تعر -2-1
 .بداند را بدن مختلف هاي قسمت در بدن مایعات توزیع درصد – 3-1
 را بداند.تفاوت ترکیبات مایعات داخل و خارج سلولی  -4-1
 .ح دهندیغشاء را توض ترکیبات و ساختار – 5-1
 .ح دهندیتوض را سلولی داخل هاي ارگانل از کدام هر اصلی نقش – 6-1
 راههاي گذر مواد از غشاء را نام ببرند.  -7-1
 خصوصیات انتشار ساده، تسهیل شده و انتقال فعال را شرح دهند.  -8-1
 رند و تفاوت آنها را شرح دهند.انواع انتقال فعال را نام بب -9-1

 اسمز و قوانین آن را شرح دهند. -10-1
  
 

 دومجلسه 
 پتانسیل عملو پتانسیل غشاء فیزیولوژي دانشجویان با   ییآشنا: یهدف کل

 
 ژهیاهداف و

 ان دانشجو قادر باشد:یدر پا
 ند.پتانسیل استراحت غشاء را تعریف ک -1-2
 د.ببر غشاء را نامعلل ایجاد پتانسیل استراحت   -2-2
 د.دله هاي نرنست و گلدمن را شرح دهمعا -3-2



 میزان اثر عوامل مختلف بر پتانسیل استراحت را شرح دهند. -4-2
 پتانسیل عمل را تعریف کنند. -5-2
 فازهاي پتانسیل عمل را شرح دهند.  -6-2
 تغییرات نفوذپذیري غشاء هنگام ایجاد پتانسیل عمل را توضیح دهند. -7-2
 کانال هاي یونی دخیل در ایجاد  پتانسیل عمل و نقش هر کدام را شرح دهند. -8-2
 نحوه انتشار پتانسل عمل و قوانین آن را توضیح دهند. -9-2

 تحریکی در بافت هاي تحریک پذیر را شرح دهند. خود -10-2
 
 

 سومجلسه 
 و صاف یانقباض عضله اسکلت يولوژیزیآشنایی دانشجویان با ف :یهدف کل

 
 ژهیاهداف و

   ان دانشجو قادر باشد:یدر پا
  .دهد شرح را اسکلتی عضله ساختار – 1-3
 رح دهد.  ش را اسکلتی عضله انقباض مکانیسم – 2-3
 .دهند توضیح را انقباضی هاي پروتئین مولکولی خصوصیات – 3-3
 .دهند شرح را تانسیون تولید میزان و انقباض سرعت عضله، طول بین روابط – 4-3
 سیناپس را تعریف کنند. –5-3
 لتی را شرح دهند.  اسک عضله –فیزیولوژي و آناتومی محل اتصال عصب  –6-3
 فرایند انتقال سیناپسی را توضیح دهند. -7-3
 مراحل جفت شدن تحریک و انقباض را توضیح دهند. -8-3
 انواع عضله صاف را نام ببرند.  -9-3

 ساختار عضله صاف را نام ببرند.   -10-3
 عضله صاف را بشناسند.-آناتومی محل اتصال عصب  -11-3
 مکانیسم تحریک و انقباض عضله صاف را توضیح دهند و آن را با عضله اسکلتی مقایسه کنند.  -12-3

 
 

 چهارمجلسه 
 قلب عضله هايویژگی –آشنایی دانشجویان آناتوموفیزیولوژي قلب : یهدف کل

 
 ژهیاهداف و

   شد:ان دانشجو قادر بایدر پا
 
 ساختار قلب و عضله قلبی را شرح دهد. -1-4
  .لکرد سیستم هدایتی را توضیح دهدساختار و عم  -2-4
 .پتانسیل عمل قلب را بشناسند و مکانیسم هاي ایجاد آن را شرح دهند  -3-4



 توضیح دهند که چگونه فعالیت قلب منجر به جریان خون طبیعی می شود. -4-4
 مکانیسم هاي آن را شرح دهند.خود تنظیمی قلب و   -5-4
 نحوه عصب رسانی و اثر عصاب اوتونوم بر قلب را توضیح دهند.  -6-4
 

 پنجمجلسه 
 گردش خونفیزیولوژي  آشنایی دانشجویان با :یهدف کل
 ژهیاهداف و

 ان دانشجو قادر باشد: یدر پا
 
 . انواع سیستم گردش خون را نام ببرد و مدار آنها را رسم کند  -1-5
 .قوانین فیزیکی حاکم بر گردش خون را بشناسد و شرح دهد  -2-5
 .تغییرات فشار خون در سیستم گردش خون را توضیح دهد  -3-5
 .رابطه بین بازگشت وریدي و برونده قلبی را شرح دهد  -4-5
 .قوانین حاکم بر تنظیم فشار خون را شرح دهد  -5-5
 . ح دهدقوانین حاکم بر میکروسیرکولیشن را توضی  -6-5
 

 ششمجلسه 
  عمومیهاي فیزیولوژي حس آشنایی دانشجویان با :یهدف کل
 ژهیاهداف و

 ان دانشجو قادر باشد: یدر پا
 
 هاي حسی را بشناسد.گیرندهانواع   -1-6
  مسیر انتقال اطالعات حسی به مغز را شرح دهد.  -2-6
 اطالعات حسی را شرح دهد. قوا نین کد گذاري  -3-6
 یسم هاي انعقاد خون را شرح دهند.مکان  -4-6
 .مکانیسم حس درد را توضیح دهد  -5-6
 .را رسم کند CNSمسیر انتقال اطالعات حسی به  -6-6
 

 هفتمجلسه 
  هاي ویژهفیزیولوژي حسآشنایی دانشجویان با 

 ژهیاهداف و
 ان دانشجو قادر باشد: یدر پا

 د.آناتومی چشم را شرح ده  -1-7
 د.اري و اختالالت انکساري را بشناسکسساختارهاي ان  -2-7
 د.سم تطابق با دید نزدیک را شرح دهمکانی  -3-7
 د.نواع گیرنده هاي بینایی را بشناسا  -4-7
 د.تشخیص رنگ (دید رنگی) را شرح ده مکانیسم  -5-7



 ند.در بینایی را تشریح ک Aنقش ویتامین   -6-7
 د.آناتومی گوش را شرح ده  -7-7
 د.تقویت شدت صوت را شرح ده مکانیسم  -8-7
 د.لیز فرکانس هاي صوتی را توضیح دهمکانیسم آنا  -9-7

 د.داکسن) در گوش میانی را تشریح کمکانیسم تبدیل سیگنال (سیگنال ترانس  -10-7
 را توضیح دهند. اساختار گیرنده هاي چشایی و مکانیسم عمل آنه  -11-7
 ند.آنها را بشنایایی و مکانیسم عمل گیرنده هاي بو  -12-7
 دساختار پیاز بویایی را شرح ده  -13-7

 
 هشتمجلسه 

   CNSاعمال حرکتی آشنایی دانشجویان 
 ژهیاهداف و

 ان دانشجو قادر باشد: یدر پا
 
 ساختار نخاع را بشناسند.  -1-8
 ك عضالنی و تاندون گلژي را بشناسند. وگیرنده هاي د  -2-8
 نده هاي دوك عضالنی و تاندون گلژي در تنظیم حرکات را شرح دهند.نقش گیر  -3-8
 اجزاء رفلکس هاي کششی و پس کشیدن را توضیح دهند.  -4-8
 شوك نخاعی را تعریف کنند.  -5-8
 مسیر هاي عصبی مغزي نخاعی را بشناسد.  -6-8
 فیزیولوژي مخچه را شرح دهد. –آناتومی  -7-8
 لف قشر مغز را نام ببرد.هاي مختفعالیت هاي لوب -8-8
 

 همنجلسه 
 هیپوفیز فیزیولوژي غدهآشنایی دانشجویان با 

 ژهیاهداف و
 ان دانشجو قادر باشد: یدر پا

 آناتومی هیپوفیز قدامی و ارتباط آن با هیپوتاالموس را شرح دهد.  -1-9
 د.وفیز توسط هیپوتاالموس را شرح دهمکانسیم کنترل هیپ  -2-9
 د.یسم عملکرد هورمون رشد را شرح دهانساختار و مک  -3-9
 مکانیسم کنترل ترشح هورمون رشد را شرح دهد.   -4-9
 د.ل در عمل هورمون رشد را نام ببربیماري هاي مرتبط با اختال  -5-9
 د.هیپوتاالموس را شرح ده آناتومی هیپوفیز خلفی و ارتباط آن با  -6-9
 د.را بشناس شح شده از هیپوفیز خلفیهورمون هاي تر  -7-9
 د.لوژي هورمون ضد ادراري را شرح دهعملکرد فیزیو  -8-9
 د.وژي هورمون اکسی توسین را شرح دهعملکرد فیزیول  -9-9

 د.ضد ادراري و اکسی توسین را بشناسگیرندهاي هورمون   -10-9



 د.مون هاي هیپوفیز خلفی را شرح دهمکانیسم کنترل ترشح هور  -11-9
 

 جلسه دهم
 فیزیولوژي غدد تیروئید شجویان باآشنایی دان
 ژهیاهداف و

 ان دانشجو قادر باشد: یدر پا
 آناتومی غده تیروئید را توضیح دهد.  -1-10
 مراحل تولید هورمون هاي تیروئیدي را شرح دهد.  -2-10
 مکانیسم ترشح هورمونهاي تیروئیدي را توضیح دهد.  -3-10
 مکانیسم عمل آنها را بشناسد.گیرنده هاي هورمون هاي تیروئیدي و   -4-10
 اثر هورمون هاي تیروئید بر متابولیسم را توضیح دهد.  -5-10
 هاي مرتبط با غده تیروئید را بشناسد.بیماري -6-10
 
 

 دهمزیاجلسه 
   میزان قند خونفیزیولوژي تنظیم  آشنایی دانشجویان با

 ژهیاهداف و
 ان دانشجو قادر باشد: یدر پا

 د.بندي جزایر النگرهانس را شرح دهه پانکراس و سازمانآناتومی غد  -1-11
 د.شیمیایی هورمون انسولین را بشناسساختار   -2-11
 د.و اثر هورمون انسولین را شرح ده مکانیسم ترشح  -3-11
 د.دهد غذایی شرح اهورمون انسولین بر متابولیسم مواثر   -4-11
 د.را شرح دهاگون در تنظیم قند خون نقش هورمون گلوک  -6-11
 هاي آنها را شناساي کند.انواع دیابت و ویژگی -7-11

 
 دوازدهمجلسه 

 آشنایی دانشجویان با اعمال حرکتی دستگاه گوارش
 ژهیاهداف و

 ان دانشجو قادر باشد: یدر پا
 
 ساختار لوله گوارش را بشناسد. -1-12
 مکانیسم ایخاد و نقش امواج آهسته را توضیح دهد. -2-12
 انسیم جویدن و قورت دادن را شرح دهد.مک -3-12
 حرکات مري را توضیح دهد. -4-12
 حرکات معده را توضیح دهد. -5-12
 حرکات روده بزرگ و کوچک و مکانیسم آنها را توضیح دهد.-6-15
 



 سیزدهمجلسه 
 آشنایی دانشجویان با اعمال ترشحی دستگاه گوارش

 ژهیاهداف و
 ان دانشجو قادر باشد: یدر پا

 .مکانیسم ترشح بزاق را شرح دهد -1-13
 تغییرات وابسته به سرعت ترشح بزاق را شرح دهد. -2-13
 هاي ترشحی و ترشحات معده را بشناسد.سلول -3-13
 مکانیسم ترشح اسید معده را شرح دهد. -4-13
 ترکیبات ترشحات پانکراس را بشناسد. -5-13
 مکانیسم ترشح پانکراس را توضیح دهد. -6-13
 وابستگی ترشحات پانکراس به سرعت ترشح را توضیح دهد. -7-13
 مکانیسم ترشح صفرا را شرح دهد. -8-13
 

 چهاردهمجلسه 
 آشنایی دانشجویان با اعمال هضمی دستگاه گوارش

 ژهیاهداف و
 ان دانشجو قادر باشد: یدر پا

 
 مواد قابل جذب حاصل از هضم مواد غذایی را بشناسد.  -1-14
 ها را توضیح دهد.م و جذب کربوهیدراتمکانیسم هض  -2-14
 .ها را توضیح دهد.مکانیسم هضم و جذب پروتئین  -3-14
 ها را توضیح دهد.مکانیسم هضم و جذب چربی  -4-14
 مکانیسم جذب آهن را توضیح دهد.  -5-14
 مکانیسم جذب کلسیم را توضیح دهد.  -6-14
 

 پانزدهمجلسه 
 جلسه جبرانی و رفع اشکال

 ژهیاهداف و
 ان دانشجو قادر باشد: یدر پا

 اشکاالت خود را شناسایی و نسبت به رفع آن اقدام کند. -1-15
 

 ، فیزیولوژي لیندافیزیولوژي برن و لويفیزیولوژي گایتون،  :منابع

 سخنرانی، پرسش و پاسخ در کالس، بحث گروهی  روش تدریس:

 وایت برد  –دئوپروژکتور یو  رسانه هاي کمک آموزشی :

 



 
 
 
 
 

 سنجش وارزشیابی
 ساعت تاریخ نمره روش آزمون آزمون

انجام پرسش شفایی قبل از شروع هر 
 جلسه از مطالب جلسه قبل

 هر جلسه 2 تشریحی جواب کوتاه
به  جلسه دوم

 بعد

 چند گزینه اي آزمون  میان ترم
نمره  4

 تئوري
 شنبه سه
25/8/95 

12 

 ينه ایچند گز آزمون پایان ترم
نمره  14

 يتئور
 پایان ترم

بر اساس 
برنامه آموزش 

 دانشکده
 مقررات درس و انتظارات  از دانشجو:

 
 دانشجویان باید به موقع در سرکالس حاضر باشند و ازخروج درطی کالس خودداري نمایند. .۱
 اداشت کنندی) مطالب را  يسکوت را رعایت کرده وباتوجه به وجودرفرنس  فقط بصورت اختصار (نت بردار .۲

 .ه نکات مطرح شده توجه نمایندوکامالً  ب
 هرجلسه با مطالعه دروس جلسات گذشته آمادگی براي پرسش شفایی داشته باشند. .۳
 .در بحث هاي گروهی شرکت کنند .۴
 تلفن همراه خود را در کالس خاموش کنند. .۵

 
 

 نام و امضاي مدرس: 
 تاریخ تحویل:
 

  
 امضاي مدیر گروه: 

 تاریخ ارسال:
 

 

 EDO نام و امضاي مسئول 
 دانشکده:

 تاریخ ارسال:
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

      2تعداد واحد:           95-96نیمسال اول   يولوژیزینام درس: ف
 8-10شنبه ها  سهساعات تدریس : 

 دکتر مرادپور  مسئول درس: 
 و لیندا يبرن و لو يولوژیزیگانونگ، ف يولوژیزیتون، فیگا يولوژیزیمنبع: ف

 و گردش خون مباحث سلول و قلب  م*تاریخ امتحان تئوري میان تر
      12ساعت  25/8/95شنبه  سهروز  

 مدرس موضوع درس تاریخ ایام هفته
 دکتر مرادپور فیزیولوژي سلول 23/6/95 سه شنبه
 ------ تعطیل رسمی 30/6/95 سه شنبه
 دکتر مرادپور فیزیولوژي سلول 6/7/95 سه شنبه
 ر مرادپوردکت فیزیولوژي سلول 13/7/95 سه شنبه
 ------ تعطیل رسمی 20/7/95 سه شنبه
 دکتر مرادپور قلبفیزیولوژي  27/7/95 سه شنبه
 دکتر مرادپور گردش خونفیزیولوژي  4/8/95 سه شنبه
 دکتر مرادپور اعصابفیزیولوژي  11/8/95 سه شنبه
 دکتر مرادپور اعصابفیزیولوژي  18/8/95 سه شنبه
 دکتر مرادپور اعصابفیزیولوژي  25/8/95 سه شنبه
 دکتر مرادپور غددفیزیولوژي  2/9/95 سه شنبه
 دکتر مرادپور غددفیزیولوژي  9/9/95 سه شنبه
 مرادپوردکتر  غددفیزیولوژي  16/9/95 سه شنبه
 دکتر مرادپور گوارشفیزیولوژي  23/9/95 سه شنبه
 دکترمرادپور گوارشفیزیولوژي  30/9/95 سه شنبه
 دکتر مرادپور گوارش فیزیولوژي 7/10/95 سه شنبه
 دکتر مرادپور جبرانی 14/10/95 سه شنبه

 
 
 
 
 
 


