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عملکرد دستگاه های بدن و آشنایی با روشهای معاینه و ابزار تشخیصی به منظور درک نارسایی های  شناختهدف کلی درس: 

  متفیزیولوژیک سیستم بدن انسان در مقایسه با حالت سال

ی، نفسی، عصبو دستگاههای مختلف بدن شامل قلب و گردش خون، ت رس به بحث در مورد عملکرد سلولهاد یندر ا شرح درس:

گیرد. اما از آنجاییکه شود. هر سیستم به طور جداگانه مورد بحث قرار میادراری، گوارش، غدد مترشحه درون ریز و ... پرداخته می

تضمن سالمت بدن انسان است مکانیسمهای کنترل کننده تعادل درونی بدن نیز به بحث گذاشته عملکرد هماهنگ این سیستمها م

 شوند. می

 اهداف کلی جلسات) جهت هر جلسه(

 (:ساعت ۳۴نظری )
 . آشنایی با مفاهیم پایه فیزیولوژی انسانی و ساختمان و اجزاء تشکیل دهنده سلول از دیدگاه فیزیولوژی۱

 های عملو پتانسیل استراحت ی غشاء سلول و پتانسیل. آشنایی با فیزیولوژ۲

 های مختلف انتقال پیام در سلولهای سلولی و مکانیسم. آشنایی با انواع گیرنده۴

 های عضالنی و انواع انقباضات در آنها. آشنایی انواع سلول۳

 . آشنایی با اجزاء تشکیل دهنده خون و سیستم ایمنی۵

 نعقاد خون. آشنایی با هموستاز و ا۶

 . آشنایی با آناتومی قلب و فیزیولوژی الکتریکی قلب ۷

 . آشنایی با فیزیولوژی مکانیکی قلب و تنظیم عصبی قلب۸

 الکتروکاردیوگرام. آشنایی با ۹

 . آشنایی کلی گردش خون و بیوفیزیک فشار خون۱۱

 خون گردش تنظیم و. آشنایی با میکروسیرکوالسیون و تبادل مایع و مواد ۱۱

 دانشجویان ترم یک کارشناسی پرستاری کرمانشاه مخاطبان:            فیزیولوژی نظری و عملی عنوان درس:

 -  :زدروس پیش نیا         واحد عملی       ۵/۰واحد تئوری+  ۵/۲ تعداد و نوع واحد:

 )نظری( ۰۱-۰۱ها ساعت ، چهارشنبه۸-۰۰ها ساعت سه شنبه  زمان ارائه درس:

 )عملی( ۰۲-۰۱ها ساعت شنبه چهار

 نفر ۱۰ تعداد دانشجویان:   ۶۵-۶۱نیمسال اول   سال تحصیلی:ویسی                       دکتر کاوه شاه مدرس:



 ریوی تهویهو   . آشنایی با مکانیک تنفس۱۲

 و چگونگی تنظیم تنفس خون در تنفسی گازهای انتقال و گازی تبادل فیزیکی اصول با آشنایی. ۱۴

 . آشنایی با آناتومی و فیزیولوژی سیستم ادراری۱۳

 دراریی، بازجذب و ترشح توبولی و تنظیمات کلیوی آنها و دفع ا. آشنایی با فیلتراسیون گلومرول۱۵

 . آشنایی با دستگاه گوارش و حرکات در طول آن۱۶

 . آشنایی با ترشحات گوارشی و نقش آنها در تنظیم اعمال گوارشی و هضم غذا۱۷

 . آشنایی با غده هیپوفیز و ترشحات آن و نقش کنترل کنندگی هیپوتاالموس ۱۸

 شان. آشنایی با غده تیروئید ترشحات درون ریز آنها و اعمال هورمونهای۱۹

 . آشنایی با غدد درون ریز پانکراس، آدرنال و غیره و اعمال هورمونهایشان۲۱

 (PNSو محیطی ) (CNS. آشنایی با سیستم عصبی مرکزی )۲۱

 (ANS) خودکار عصبی سیستم با آشنایی. ۲۲

 

 (:ساعت ۱۷عملی )
 . آزمایش شمارش گلبولهای قرمز۱

 . آزمایش شمارش گلبولهای سفید۲

 گیری هماتوکریت یا درصد گلبولهای قرمز خون به کل خونه. آزمایش انداز۴

 هموگلوبین اندازه گیری . آزمایش۳

 ESR. آزمایش تعیین سرعت رسوب گلبولهای قرمز یا ۵

 (CT( و تعیین زمان انعقاد )BT. آزمایش تعیین زمان سیالن )۶

 Rhو  ABO. آزمایش تعیین گروههای خونی ۷

 نگیری فشار خواندازه. آزمایش ۸

 

 اهداف ویژه رفتاری به تفکیک اهداف کلی هر جلسه 

 : اول جلسه

 فیزیولوژی دیدگاه از سلول دهنده تشکیل اجزاء و ساختمان و انسانی فیزیولوژی پایه مفاهیم با آشنایی: کلی هدف

 :باشد قادر دانشجو پایان در: ویژه اهداف

 .نماید تعریف را فیزیولوژی 1-1

 .کند بیان را( داخلی محیط) سلولی خارج و سلولی اخلد محیطهای میان تفاوت 2-1

 .نماید تعریف را هومئوستاز واژه 3-1

 . کند توصیف را( هومئوستاز) داخلی محیط در ثبات حفظ در را بدن هایسیستم نقش 4-1

 . بیاورد آن برای مثالی و برده نام را هومئوستاز کنترل در کنترلی فیدبکهای انواع 5-1

 .ببرد نام را سلول دهنده شکیلت بخشهای 6-1



 .کند بیان را سلولی اندامکهای از یک هر عملکرد و نام 7-1

 

 :دوم جلسه

 استراحت پتانسیل و سلول غشاء فیزیولوژی با آشنایی: کلی هدف 

 : باشد قادر دانشجو پایان در: ویژه اهداف

 .دهد شرح را غشایی انتقاالت انواع 1-2

 .نماید توصیف را آنها هایویژگی و کانالها 2-2

 .کند تشریح را آنها عملکرد چگونگی و حاملها 3-2

 .نماید توصیف را آنها عملکرد و پمپها 4-2

 .کند محاسبه و داده شرح را پتاسیم و سدیم یونهای برای نرست پتانسیل و تعادلی یا انتشاری پتانسیل 5-2

 .دهد شرح را آن ایجاد در موثر عوامل و استراحت پتانسیل 6-2

 گیری آن و انواع انتقال اکسونی پتانسل عمل و مراحل شکل 7-2

 

 :سوم جلسه

 سلول در پیام انتقال مختلف هایمکانیسم و سلولی هایگیرنده انواع با آشنایی: کلی هدف

 :باشد قادر دانشجو پایان در: ویژه اهداف

 .کند بیان لیگاندشان به اتصال با ارتباط در را آنها خصوصیات و هاگیرنده ساختار 1-3

 .دهد شرح سلول در را آنها جایگاه و هاگیرنده انواع 2-3

 .نماید تشریح را سلولی داخل هایگیرنده عملکرد 3-3

 .نماید توصیف را یک هر سیگنالینگ و برده نام را غشایی هایگیرنده انواع 4-3

 

 :چهارم جلسه

 آنها در نقباضاتا انواع و عضالنی هایسلول انواع آشنایی: کلی هدف

 :باشد قادر دانشجو پایان در: ویژه اهداف

 . ببرد نام را عضالت انواع 1-4

 .کند توصیف را اسکلتی عضالنی فیبر یک ساختار 2-4

 .کند توصیف را عضالنی فیبر عملکردی واحد عنوان به سارکومر آرایش 3-4

 .نماید وصیفت را میوزین و اکتین انقباضی فیالمانهای ساختمان و اجزاء 4-4

 .دهد شرح انقباض روند در را عرضی پل چرخه 5-4

 .دهد شرح اسکلتی عضالنی فیبر در را انقباض تحریک مکانیسم 6-4

 .کند توصیف و برده نام را عضالنی انقباضات انواع 7-4

 .کند بیان را ساختارشان در تفاوت و دهد شرح را اسکلتی عضالنی فیبرهای انواع 8-4

 .ببرد نام را عضالنی انقباض یک در ژیانر منابع 9-4



 .کند بیان را اسکلتی و صاف عضالت بین ساختاری تفاوت 11-4

 .دهد شرح را صاف عضالنی فیبر در شدن شل و انقباض -تحریک مکانیسم 11-4

 

 جلسه پنجم:

 ایمنی سیستم و خون دهنده تشکیل اجزاء با آشنایی هدف کلی:

 ر باشد:: در پایان دانشجو قاداهداف ویژه

 بخشهای مختلف خون را ذکر کند. 1-5

 اعمال گلبولهای قرمز خون را بیان کند. 2-5

 ساختمان هموگلوبین و نقش آن را بیان کند. 3-5

 متابولیسم آهن و چگونگی گردش آن در سراسر بدن را توضیح دهد. 4-5

 ه در برابر عوامل عفونی شرح دهد.انواع مختلف گلبولهای سفید خون را نام برده و نقش آنها را در مقابل 5-5

 گروههای خونی را توضیح دهد. 6-5

 اریتروبالستوز جنینی و روند ایجاد آنرا تفسیر کند. 7-5

 

 جلسه ششم:

 خون انعقاد و هموستاز با آشنایی هدف کلی:

 : در پایان دانشجو قادر باشد:اهداف ویژه

 .مکانیسمهای مختلف برای ایجاد هموستاز را شرح دهد 1-6

 نقش پالکتها را در شکل گیری هموستاز توضیح دهید. 2-6

 مسیرهای داخلی و خارجی در روند انعقاد را شرح دهید. 3-6

 عوامل ضد انعقاد را نام برده و مکانیسم عمل هر یک را شرح دهد. 4-6

 

 هفتم  جلسه

  قلب الکتریکی فیزیولوژی و قلب آناتومی با آشنایی: کلی هدف

 :باشد قادر دانشجو ایانپ در: ویژه اهداف

 .دهد شرح را قلب آناتومی 1-7

 .نماید توصیف قلب شلی و انقباض مراحل طی را قلبی هایدریچه عملکرد 2-7

 . نماید توصیف را آنها در عمل پتانسیل انتقال سرعت و قلبی عضالت انواع 3-7

 .دهد شرح را اجزاء این از یک هر در عمل پتانسیل انتقال سرعت و قلبی هدایتی سیستم اجزاء 4-7

 .نماید ذکر را قلبی عضله و اسکلتی عضله در عمل پتانسیل تفاوت 5-7

 .کند بیان را آن علت و قلبی ناپذیری تحریک های دوره 6-7

 .نماید ذکر قلبی عضله در را شلی و انقباض -تحریک عمل مکانیسم 7-7

 



 :هشتم جلسه

 قلب عصبی تنظیم و قلب مکانیکی فیزیولوژی با آشنایی: کلی هدف

 :باشد قادر دانشجو پایان در: ویژه اهداف

 .دهد شرح قلب در را انقباض و تحریک رابطه 1-8

 .نماید تشریح را آن مراحل و قلبی دوره 2-8

 .کند توصیف قلبی دوره یک طی را چپ بطن و دهلیز آئورت، در فشار تغییرات 3-8

 .نماید صیفتو قلبی دوره طی را بطنها در حجم تغییرات 4-8

 .نماید تشریح قلبی دوره یک طی را قلبی صداهای 5-8

 .دهد شرح را بار پس و بار پیش مفاهیم و توصیف را قلب کار فشار حجم منحنی 6-8

 .دهد شرح را خودکار اعصاب و تنظیمی خود های مکانیسم بوسیله قلب ایتلمبه عمل تنظیم چگونگی 7-8

 

 : نهمجلسه 

 لکتروکاردیوگراما با آشناییهدف کلی: 

 اهداف ویژه: در پایان دانشجو قادر باشد:

 امواج الکتروکاریوگرام و کاغذ الکتروکاریوگرافی را تشریح نماید. 1-9

 اساس ثبت الکتریکی را در یک فیبر عضالنی قلبی توصیف نماید. 2-9

 چگونگی ثبت الکتریکی را در یک قطعه عضله قلبی توصیف نماید. 3-9

 ت الکتریکی را در کل قلب تشریح کند.چگونگی ثب 4-9

 انواع اشتقاقهای الکتروکاردیوگراف و محل نصب الکترودهای آنها را شرح دهد. 5-9

 ای از ثبت الکتروکاردیوگرافی طبیعی را از نظر ولتاژ و فواصل امواج تفسیر نماید.نمونه 6-9

 محاسبه نماید.محور متوسط قلبی را با استفاده از ثبت الکتروکاردیوگرافی  7-9

 

 جلسه دهم:

 خون فشار بیوفیزیک و خون گردش کلی آشنایی هدف کلی :

 : در پایان دانشجو قادر باشد: اهداف ویژه

 خصوصیات فیزیکی پایه سیستم گردش خون و رابطه میان فشار، مقاومت و جریان خون را توصیف نماید. 1-11

 . ها را تشریح نمایدانواع گردش خون و چگونگی سیر خون از میان آن 2-11

 گیری و محاسبه فشار سیستولیک، دیاستولیک، فشار متوسط شریانی و فشار نبض را بیان کند.چگونگی اندازه 3-11

  ای و برون ده قلبی را محاسبه نماید.کسر تخیله، حجم ضربه 4-11

 چگونگی محاسبه برون ده قلبی با استفاده از اصل فیک را شرح دهد. 5-11

 طه میان سطح مقطع و سرعت جریان خون را بیان نماید.راب 10-6

 انواع جریان خون در عروق و عوامل موثر در ایجاد جریان آشفته را شرح دهد. 10-7

 گیری آن را توضیح دهد.فشار خون، عوامل موثر در ایجاد آن و چگونگی اندازه 10-8



 

 جلسه یازدهم:

 خون گردش تنظیم و مواد و مایع لتباد و میکروسیرکوالسیون با آشنایی هدف کلی:

 : در پایان دانشجو قادر باشد:اهداف ویژه

 فشار ورید مرکزی و عوامل موثر در شکل گیری آن را تشریح نماید.  1-11

  اثر فشار جاذبه را بر فشار وریدی توضیح دهد. 2-11

  های النه کبوتری و اهمیت آنها را در جریان خون وریدی شرح دهد.دریچه 3-11

  ساختار سیستم گردش خون در عروق کوچک و سیستم مویرگی را توضیح دهد. 4-11

 چگونگی تبادل مواد را میان خون و مایع میان بافتی در بستر مویرگی توصیف نماید. 5-11

  عوامل موثر بر فیلتراسیون مویرگی در انتهای شریانی و وریدی مویرگ و سهم هر یک را تشریح نماید. 6-11

 شوند را شرح دهد.یان لنف و عواملی که موجب افزایش و کاهش آن میجر 7-11

 .نماید تشریح را خون جریان تنظیم در مدت بلند و مدت کوتاه مکانیسمهای 8-11

 .دهد توضیح را خون گردش عصبی تنظیم 9-11

 .دهد شرح خون جریان تنظیم در را یک هر نقش و وازوموتور مرکز در موجود مختلف مراکز 11-11

 .دهد توضیح خون جریان مدت بلند تنظیم در را هاکلیه نقش 11-11

 

 : دوازدهمجلسه 

 ریوی تهویه و  تنفس مکانیک با آشنایی هدف کلی:

 : در پایان دانشجو قادر باشد:اهداف ویژه

 ساختمان و اعمال کلی دستگاه تنفس را شرح دهد. 1-12

 ول دم و بازدم را توضیح دهد.در طو تغییرات فشار آن نقش فضای بین جنبی  2-12

 ها را توصیف نماید.چگونگی جریان خون در ریه 3-12

 گیرند و جریان خون در هر منطقه را توضیح دهد.مناطق مختلف ریه که متاثر از نیروی جاذبه شکل می 4-12

 نقش عضالت دمی و بازدمی در تهویه ریوی را شرح دهد. 5-12

 اعی ریه و عوامل مخالف خاصیت ارتجاعی ریه را بیان کند.عوامل موثر در خاصیت ارتج 6-12

 فشار ریوی و تغییرات آن را در طول یک دوره تنفسی توضیح دهد.-منحنی حجم 7-12

 انواع جریانهای هوا در مجاری تنفسی و علت شکل گیری هر یک از آنها را توضیح دهد. 8-12

 .عوامل موثر بر مقاومت مجاری هوایی را ذکر کند 9-12

 گیری حجمها و ظرفیتهای ریوی را توضیح دهد.چگونگی عملکرد اسپیرومتری در اندازه 11-12

 عوامل موثر در حجم و ظرفیت ریوی را شرح دهد. 11-12

 گیری نمود ذکر کند و آنها را توضیح دهد.روشهایی که بواسطه آن میتوان حجم باقیمانده را اندازه 12-12

 ای را محاسبه کند.حبابچه ای و تهویهحجم دقیقه 13-12

 



  :سیزدهمجلسه 

 خون در تنفسی گازهای انتقال و گازی تبادل فیزیکی اصول با آشنایی هدف کلی:

 : در پایان دانشجو قادر باشد:اهداف ویژه

 عوامل موثر در انتشار گازهای تنفسی از سطح غشاء تنفسی را ذکر کند. 1-13

 ها از سطح غشاء تنفسی را شرح دهد.عوامل محدود کننده در انتشار گاز 2-13

 ها به خون را توضیح دهد.چگونگی انتشار اکسیژن از حبابچه 3-13

 ها را توضیح دهد.اکسید کربن از خون به حبابچهچگونگی انتشار دی 4-13

 اکسید کربن در خون را شرح دهد.راههای انتقال اکسیژن و دی 5-13

 ح کند.کنترل مرکزی تنظیم تنفس را تشری 6-13
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 مه جلساتبرنا
 وسیله کمک آموزشی روش تدریس مدرس موضوع تاریخ

ساختمان و  31/6/95 سانی و  شنایی با مفاهیم پایه فیزیولوژی ان آ

 اجزاء تشکیل دهنده سلول از دیدگاه فیزیولوژی

دکتر کاوه 

 ویسیشاه
 وایت برد ، دیتا پروژکتور بحث گروهی –سخنرانی 

سلو 6/7/95 شاء  شنایی با فیزیولوژی غ سیلآ ستر ل و پتان احت و ا

 های عملپتانسیل

" 
 وایت برد ، دیتا پروژکتور بحث گروهی –سخنرانی 

ختلف های مهای سلولی و مکانیسمآشنایی با انواع گیرنده 7/7/95

 انتقال پیام در سلول

" 
 وایت برد ، دیتا پروژکتور بحث گروهی –سخنرانی 

 وایت برد ، دیتا پروژکتور بحث گروهی –سخنرانی  " نواع انقباضات در آنهاهای عضالنی و اآشنایی انواع سلول 13/7/95

 وایت برد ، دیتا پروژکتور بحث گروهی –سخنرانی  " آشنایی با اجزاء تشکیل دهنده خون و سیستم ایمنی 14/7/95

 روایت برد ، دیتا پروژکتو بحث گروهی –سخنرانی  " آشنایی با هموستاز و انعقاد خون 27/7/95

 وایت برد ، دیتا پروژکتور بحث گروهی –سخنرانی  " آشنایی با آناتومی قلب و فیزیولوژی الکتریکی قلب  28/7/95

 وایت برد ، دیتا پروژکتور بحث گروهی –سخنرانی  " آشنایی با فیزیولوژی مکانیکی قلب و تنظیم عصبی قلب 4/8/95

 وایت برد ، دیتا پروژکتور بحث گروهی –سخنرانی  " آشنایی با الکتروکاردیوگرام 4/8/95

 وایت برد ، دیتا پروژکتور بحث گروهی –سخنرانی  " . آشنایی کلی گردش خون و بیوفیزیک فشار خون۱۱ 11/8/95

سیون و تبادل مایع و مواد  12/8/95 سیرکوال شنایی با میکرو  وآ

 خون گردش تنظیم

" 
 وایت برد ، دیتا پروژکتور بحث گروهی –سخنرانی 

 وایت برد ، دیتا پروژکتور بحث گروهی –سخنرانی  " ریوی تهویهآشنایی با مکانیک تنفس  و  18/8/95

شنایی 19/8/95 صول با آ  ایگازه انتقال و گازی تبادل فیزیکی ا

 و چگونگی تنظیم تنفس خون در تنفسی

" 
 وایت برد ، دیتا پروژکتور بحث گروهی –سخنرانی 



 وایت برد ، دیتا پروژکتور بحث گروهی –سخنرانی  " و فیزیولوژی سیستم ادراری آشنایی با آناتومی 25/8/95

آشنایی با فیلتراسیون گلومرولی، بازجذب و ترشح توبولی  26/8/95

 و تنظیمات کلیوی آنها و دفع ادراری

" 
 وایت برد ، دیتا پروژکتور بحث گروهی –سخنرانی 

 وایت برد ، دیتا پروژکتور بحث گروهی –سخنرانی  " طول آن آشنایی با دستگاه گوارش و حرکات در 2/9/95

شی و نقش آنها در تنظیم اعمال  3/9/95 شحات گوار شنایی با تر آ

 گوارشی و هضم غذا

" 
 وایت برد ، دیتا پروژکتور بحث گروهی –سخنرانی 

حات آن و نقش کنترل  9/9/95 ش غده هیپوفیز و تر با  نایی  ش آ

 کنندگی هیپوتاالموس 

" 
 وایت برد ، دیتا پروژکتور بحث گروهی –رانی سخن

شحات درون ریز آنها و اعمال  16/9/95 شنایی با غده تیروئید تر آ

 هورمونهایشان

" 
 وایت برد ، دیتا پروژکتور بحث گروهی –سخنرانی 

نال و غیره و  23/9/95 پانکراس، آدر غدد درون ریز  با  نایی  ش آ

 اعمال هورمونهایشان

" 
 وایت برد ، دیتا پروژکتور وهیبحث گر –سخنرانی 

صبی مرکزی ) 24/9/95 ستم ع سی شنایی با  و محیطی ( CNSآ

(PNS) 

" 
 وایت برد ، دیتا پروژکتور بحث گروهی –سخنرانی 

 وایت برد ، دیتا پروژکتور بحث گروهی –سخنرانی  " (ANSخودکار ) عصبی سیستم با آشنایی 31/9/95

7/7/95 

14/7/95 

صد گلبولهای قرمز  گیریآزمایش اندازه هماتوکریت یا در

 خون به کل خون

" 

کار عملی  –سخنرانی   
وایت برد ، وسایل 

 آزمایشگاهی

28/7/95 

5/8/95 

 آزمایش اندازه گیری هموگلوبین

 

" 

کار عملی  –سخنرانی   
وایت برد ، وسایل 

 آزمایشگاهی

12/8/95 

19/8/95 

 ESRآزمایش تعیین سرعت رسوب گلبولهای قرمز یا 

 

" 

کار عملی  –سخنرانی   
وایت برد ، وسایل 

 آزمایشگاهی

26/8/95 

3/9/95 

سیالن ) مان  مایش تعیین ز قاد BTآز مان انع ( و تعیین ز

(CT) 

" 

کار عملی  –سخنرانی   
وایت برد ، وسایل 

 آزمایشگاهی

17/9/95 

24/9/95 

 " Rhو  ABOایش تعیین گروههای خونی آزم

کار عملی  –سخنرانی   
ایل وایت برد ، وس

 آزمایشگاهی

1/11/95 

8/11/95 

 " گیری فشار خوناندازهآزمایش 

کار عملی  –سخنرانی   
وایت برد ، وسایل 

 آزمایشگاهی
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 (۲۱۱۵فیزیولوژی پزشکی گایتون و هال، ویرایش دوازدهم ) -۱

 (۲۱۱۶) پنجممروری بر فیزیولوژی پزشکی گانونگ، ویرایش بیست و  -۲

 (۲۱۱۹لوی، ویرایش ششم ) &فیزیولوژی برن  -۴

 (۲۱۱۴یزیولوژی انسانی وندرز، ویرایش سیزدهم )ف -۳

 (۲۱۱۲فیزیولوژی انسانی فاکس، ویرایش سیزدهم ) -۵

 (۲۱۱۱فیزیولوژی پزشکی برون، ویرایش دوم ) -۶

 (۲۱۱۳فیزیولوژی کوستانزا، ویرایش پنجم ) -۷
 

 مقررات کالسی و انتظارات از دانشجویان: 

 ش از حضور استادحضور پیوسته و به موقع دانشجو در کالس پی-

 رعایت نظم و انضباط در طول زمان کالس-

 شخیص معاون محترم آموزشی دانشکدهتشخیص مجاز بودن غیبت در جلسات درس با ارائه مدراک مستند و با ت -

 شرکت در فعالیت ها و بحث های گروهی -



 ارائه تکالیف خواسته شده در طول ترم -

 گذاشتن آن  silentخاموش کردن تلفن همراه یا  -

 مطالعه هر مبحث پیش از تدریس به منظور درک هر چه بهتر و رفع ابهامات و اشکاالت مبحث مربوطه-

 مطالعه پس از تدریس و آمادگی برای پاسخگویی به سواالت استاد در جلسه بعدی-

و  اد، جستجوی مطالب از کتبارائه حداقل یک کنفرانس به دلخواه دانشجو در حیطه فیزیولوژی )انتخاب موضوع با مشورت است-

ضور تمامی  سخنرانی در ح صورت  شکاالت و نهایتا ارائه ب ستاد به منظور رفع ا مقاالت معتبر علمی و تهیه پاورپوینت، ارائه به ا

 دانشجویان کالس(

 

 روش تدریس:
 سخنرانی 

 بحث گروهی 

 پرسش و پاسخ 

 کار عملی و گزارش کار

 

 رسانه های کمک آموزشی :

 ژکتور ویدیو پرو

 وایت برد 

 وسایل آزمایشگاهی 

 

 

 سنجش و ارزشیابی 
 نمره  6  سئواالت چهار گزینه ای و  پر کردن جای خالی در جمالت –آزمون میان دوره 

 نمره  21  سواالت چهار گزینه ای و  پر کردن جای خالی در جمالت –آزمون پایان دوره 

 نمره  2    کنفرانس دانشجویی و یا ارائه یک عدد بیب کارت

 نمره 2    حضور فعال در کالس و شرکت در بحثهای گروهی

 نمره 12         جمع کل

 
 


