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ردیف

بخش ب:
جل
سه

هدف کلی
جلسه

اهداف ویژه رفتاري(بر اساس سه حيطه
اهداف آموزشی :شناختی ،عاطفی ،روان
حرکتی)

روش هاي یاددهی

 - 1مفﻬوﻡ کلی فيﺰیولوﮊي سلوﻝ  ٬ﻏﺸاي

 .1سﺨنراﻧی (آموزش
آﻧﻼین و آفﻼین)
 .۲ﭘرسش و ﭘاسخ در
قسﻤت گفتگو (ساماﻧه
ﻧوید)
.۳ﻧقد مقاله در بﺨش
گفتگو (ساماﻧه ﻧوید)
 .۴ﻧقد تصویر(ساماﻧه
ﻧوید)
 .۵بﺤث و گفتگو در
آموزش آﻧﻼین هﻤﺰمان
 .6حل مسئله

سلوﻝ  ٬مﮑاﻧيسﻢ هاي عﺒور مواد از ﻏﺸاﺉ
سلوﻝ را
شرﺡ دهد.
 - ۲ﭘتاﻧسيل هاي ﻏﺸا در زمان استراحت و

1

1

فيزيولوژی
سلول

فعاليت را شرﺡ دهد.
 - ۳ﭘتاﻧسيل عﻤل و ﻧﺤوه اﻧتﺸار آن را
تعریف و توﺿيﺢ دهد.
 - ۴ساختﻤان بافت هاي ﭘوشﺸی  ٬عﻀﻼﻧی
 ٬هﻤﺒندي و ﭼربی شرﺡ دهد
 - ۵ساختﻤان استﺨوان  ٬ﻏﻀروف
واستﺨوان بندي بدن را شرﺡ دهد

رفتار ورودي

وسایل
آموزشی

فعاليت هاي
یادگيري

آشنایی با:
روش ارزشيابی:
 ﭘرسش درگفتگو
سواﻝ در ابتدايکﻼس
 -آموزش هﻤﺰمان

 .1ساماﻧه
ﻧوید
 .۲سﻤا الیو
 .۳ﻧرﻡ افﺰار
کامتازیا
 .۴ﻧرﻡ افﺰار
ایﮑس
ریﮑوردر

 .1بﺤث
 .۲اﻧجاﻡ
تﮑليف
.۳جستجوي
اینترﻧتی و
مقاالت
 .۴ﻧقد
 .۵حل
مسئله

ارزشيابی

شيوه ارزشيابی
متد

منابع تدریس

درصد

 .1شرکت در
بﺤث ۲0
درصد
 .۲اﻧجاﻡ
تﮑاليف ۳0
درصد
 .۳آزمون کتﺒی
ﭘایان ترﻡ ۵0
درصد
(ﭼﻬارگﺰینه
اي )

فيزيولوژی پزشکي

مجيد خﺰاعی و هﻤﮑاران

چاپ چهارم1398/

 - 1ساختﻤان ماکروسﮑوﭘی و
ميﮑروسﮑوﭘی اﻧواﻉ عﻀﻼت( اسﮑلتی٬
صاف و قلﺒی) را شرﺡ دهد .

فيزيولوژی
۲

۲

۳

۳

۴

۴

عضالت

 - ۲مﮑاﻧيسﻢ اﻧقﺒاﺽ عﻀله را شرﺡ
دهد.
 - ۳منابع اﻧرﮊي عﻀﻼت را بﺸناسد.
 - ۴اﻧواﻉ اﻧقﺒاﺿات را شناخته و باهﻢ
مقایسه کند.

 - 1قسﻤت هاي مﺨتلف دستگاه عصﺒی
و ﻧورون را ﻧاﻡ بﺒرد.
 - ۲اﻧواﻉ سيناﭘس ها و تفاوت بين
سيناﭘس هاي الﮑتریﮑی و شيﻤيایی را
شرﺡ دهد.

فيزيولوژی

 - ۳اﻧواﻉ ﻧرو ترﻧسﻤيتر ها و مﮑاﻧيسﻢ
عﻤل آن ها را شرﺡ دهد.

سيستم

 - ۴سيستﻢ هاي سﻤﭙاتيﮏ و ﭘارا

عصبي

سﻤﭙاتيﮏ  ٬مﮑاﻧيسﻢ و تفاوت بين آﻧﻬا را
شرﺡ دهد.
 - ۵آﻧاتومی و فيﺰیولوﮊي ﭼﺸﻢ را به طور

 .1سﺨنراﻧی (آموزش
آﻧﻼین و آفﻼین)
 .۲ﭘرسش و ﭘاسخ در
قسﻤت گفتگو (ساماﻧه
ﻧوید)
.۳ﻧقد مقاله در بﺨش
گفتگو (ساماﻧه ﻧوید)
 .۴ﻧقد تصویر(ساماﻧه
ﻧوید)
 .۵بﺤث و گفتگو در
آموزش آﻧﻼین هﻤﺰمان
 .6حل مسئله
 .1سﺨنراﻧی (آموزش
آﻧﻼین و آفﻼین)
 .۲ﭘرسش و ﭘاسخ در
قسﻤت گفتگو (ساماﻧه
ﻧوید)
.۳ﻧقد مقاله در بﺨش
گفتگو (ساماﻧه ﻧوید)
 .۴ﻧقد تصویر(ساماﻧه
ﻧوید)
 .۵بﺤث و گفتگو در
آموزش آﻧﻼین هﻤﺰمان
 .6حل مسئله

آشنایی با:
روش ارزشيابی:
 ﭘرسش درگفتگو
سواﻝ در ابتدايکﻼس
 -آموزش هﻤﺰمان

آشنایی با:
روش ارزشيابی:
 ﭘرسش درگفتگو
سواﻝ در ابتدايکﻼس
 -آموزش هﻤﺰمان

 .1ساماﻧه
ﻧوید
 .۲سﻤا الیو
 .۳ﻧرﻡ افﺰار
کامتازیا
 .۴ﻧرﻡ افﺰار
ایﮑس
ریﮑوردر

 .1بﺤث
 .۲اﻧجاﻡ
تﮑليف
.۳جستجوي
اینترﻧتی و
مقاالت
 .۴ﻧقد
 .۵حل
مسئله

 .1شرکت در
بﺤث ۲0
درصد
 .۲اﻧجاﻡ
تﮑاليف ۳0
درصد
 .۳آزمون کتﺒی
ﭘایان ترﻡ ۵0
درصد
(ﭼﻬارگﺰینه
اي )

 .1ساماﻧه
ﻧوید
 .۲سﻤا الیو
 .۳ﻧرﻡ افﺰار
کامتازیا
 .۴ﻧرﻡ افﺰار
ایﮑس
ریﮑوردر

 .1بﺤث
 .۲اﻧجاﻡ
تﮑليف
.۳جستجوي
اینترﻧتی و
مقاالت
 .۴ﻧقد
 .۵حل
مسئله

 .1شرکت در
بﺤث ۲0
درصد
 .۲اﻧجاﻡ
تﮑاليف ۳0
درصد
 .۳آزمون کتﺒی
ﭘایان ترﻡ ۵0
درصد
(ﭼﻬارگﺰینه
اي )

مﺨتصر توﺿيﺢ دهد.
 - 6آﻧاتومی و فيﺰیولوﮊي گوش را به طور
مﺨتصر توﺿيﺢ دهد.
 - 1ساختار ماکروسﮑوﭘی و ميﮑروسﮑوﭘی
قلﺐ را بيان کند

فيزيولوژی
قلب

 - ۲برون ده قلﺒی و عوامل موﺛر بر آن را
شرﺡ دهد.
 - ۳اجﺰاي تﺸﮑيل دهنده سيستﻢ تﺤریﮑی
و هدایتی قلﺐ و عﻤل آن را توﺿيﺢ دهد.

 .1سﺨنراﻧی (آموزش
آﻧﻼین و آفﻼین)
 .۲ﭘرسش و ﭘاسخ در
قسﻤت گفتگو (ساماﻧه
ﻧوید)
.۳ﻧقد مقاله در بﺨش
گفتگو (ساماﻧه ﻧوید)
 .۴ﻧقد تصویر(ساماﻧه
ﻧوید)

آشنایی با:
روش ارزشيابی:
 ﭘرسش درگفتگو
سواﻝ در ابتدايکﻼس
 -آموزش هﻤﺰمان

 .1ساماﻧه
ﻧوید
 .۲سﻤا الیو
 .۳ﻧرﻡ افﺰار
کامتازیا
 .۴ﻧرﻡ افﺰار
ایﮑس
ریﮑوردر

 .1بﺤث
 .۲اﻧجاﻡ
تﮑليف
.۳جستجوي
اینترﻧتی و
مقاالت
 .۴ﻧقد
 .۵حل
مسئله

 .1شرکت در
بﺤث ۲0
درصد
 .۲اﻧجاﻡ
تﮑاليف ۳0
درصد
 .۳آزمون کتﺒی
ﭘایان ترﻡ ۵0
درصد

 - ۴الﮑتروکاردیوگرافی طﺒيعی را تﺸﺨيﺺ
دهد.

 .۵بﺤث و گفتگو در
آموزش آﻧﻼین هﻤﺰمان
 .6حل مسئله

 - 1اجﺰاي تﺸﮑيل دهنده خون را ﻧاﻡ بﺒرد.
 - ۲سيستﻢ گردش بﺰرﮒ و کوﭼﮏ خون را
شرﺡ دهد.

۵

۵

6

6

7

7

فيزيولوژی

 - ۳فﺸار خون و عوامل موﺛر بر آن را
توﺿيﺢ دهد.

گردش خون

 - 1اجﺰاي تﺸﮑيل دهنده دستگاه تنفس
را ﻧاﻡ برده و ویژگی هاي آﻧاتوميﮑی آﻧﻬا
را بداﻧد
 - ۲مﮑاﻧيسﻢ دﻡ و بازدﻡ را توﺿيﺢ دهد.

فيزيولوژی
تنفس

 - ۳حجﻢ ها و ﻇرفيت هاي ریوي را شرﺡ
دهد.
 - ۴ﻧﺤوه اﻧتﺸار گاز هاي تنفسی از کيسه
هاي هوایی به خون و بالعﮑس را توﺿيﺢ
دهد.
 - ۵تنﻈيﻢ عصﺒی تنفس را شرﺡ دهد.
 - 1آﻧاتومی قسﻤت هاي مﺨتلف دستگاه
گوارش و عﻤلﮑرد آن ها را شرﺡ دهد.
 - ۲رفلﮑس هاي عﻤده لوله گوارش را شرﺡ

فيزيولوژی
گوارش

دهد.
 - ۳فعاليت هاي حرکتی هر ﻧاحيه از لوله
گوارش و ﭼگوﻧگی ایجاد آﻧﻬا را تﻀيﺢ
دهد.

(ﭼﻬارگﺰینه
اي )

 .1سﺨنراﻧی (آموزش
آﻧﻼین و آفﻼین)
 .۲ﭘرسش و ﭘاسخ در
قسﻤت گفتگو (ساماﻧه
ﻧوید)
.۳ﻧقد مقاله در بﺨش
گفتگو (ساماﻧه ﻧوید)
 .۴ﻧقد تصویر(ساماﻧه
ﻧوید)
 .۵بﺤث و گفتگو در
آموزش آﻧﻼین هﻤﺰمان
 .6حل مسئله

آشنایی با:
روش ارزشيابی:
 ﭘرسش درگفتگو
سواﻝ در ابتدايکﻼس
 -آموزش هﻤﺰمان

 .1ساماﻧه
ﻧوید
 .۲سﻤا الیو
 .۳ﻧرﻡ افﺰار
کامتازیا
 .۴ﻧرﻡ افﺰار
ایﮑس
ریﮑوردر

 .1بﺤث
 .۲اﻧجاﻡ
تﮑليف
.۳جستجوي
اینترﻧتی و
مقاالت
 .۴ﻧقد
 .۵حل
مسئله

 .1شرکت در
بﺤث ۲0
درصد
 .۲اﻧجاﻡ
تﮑاليف ۳0
درصد
 .۳آزمون کتﺒی
ﭘایان ترﻡ ۵0
درصد
(ﭼﻬارگﺰینه
اي )

 .1سﺨنراﻧی (آموزش
آﻧﻼین و آفﻼین)
 .۲ﭘرسش و ﭘاسخ در
قسﻤت گفتگو (ساماﻧه
ﻧوید)
.۳ﻧقد مقاله در بﺨش
گفتگو (ساماﻧه ﻧوید)
 .۴ﻧقد تصویر(ساماﻧه
ﻧوید)
 .۵بﺤث و گفتگو در
آموزش آﻧﻼین هﻤﺰمان
 .6حل مسئله

آشنایی با:
روش ارزشيابی:
 ﭘرسش درگفتگو
سواﻝ در ابتدايکﻼس
 -آموزش هﻤﺰمان

 .1ساماﻧه
ﻧوید
 .۲سﻤا الیو
 .۳ﻧرﻡ افﺰار
کامتازیا
 .۴ﻧرﻡ افﺰار
ایﮑس
ریﮑوردر

 .1بﺤث
 .۲اﻧجاﻡ
تﮑليف
.۳جستجوي
اینترﻧتی و
مقاالت
 .۴ﻧقد
 .۵حل
مسئله

 .1شرکت در
بﺤث ۲0
درصد
 .۲اﻧجاﻡ
تﮑاليف ۳0
درصد
 .۳آزمون کتﺒی
ﭘایان ترﻡ ۵0
درصد
(ﭼﻬارگﺰینه
اي )

 .1سﺨنراﻧی (آموزش
آﻧﻼین و آفﻼین)
 .۲ﭘرسش و ﭘاسخ در
قسﻤت گفتگو (ساماﻧه
ﻧوید)
.۳ﻧقد مقاله در بﺨش
گفتگو (ساماﻧه ﻧوید)
 .۴ﻧقد تصویر(ساماﻧه
ﻧوید)

آشنایی با:
روش ارزشيابی:
 ﭘرسش درگفتگو
سواﻝ در ابتدايکﻼس
 -آموزش هﻤﺰمان

 .1ساماﻧه
ﻧوید
 .۲سﻤا الیو
 .۳ﻧرﻡ افﺰار
کامتازیا
 .۴ﻧرﻡ افﺰار
ایﮑس
ریﮑوردر

 .1بﺤث
 .۲اﻧجاﻡ
تﮑليف
.۳جستجوي
اینترﻧتی و
مقاالت
 .۴ﻧقد
 .۵حل
مسئله

 .1شرکت در
بﺤث ۲0
درصد
 .۲اﻧجاﻡ
تﮑاليف ۳0
درصد
 .۳آزمون کتﺒی
ﭘایان ترﻡ ۵0
درصد

 - ۴اعﻤاﻝ ترشﺤی هر قسﻤت از لوله
گوارش را بﺸناسد.

 .۵بﺤث و گفتگو در
آموزش آﻧﻼین هﻤﺰمان
 .6حل مسئله

 - 1آﻧاتومی قسﻤت هاي مﺨتلف دستگاه
ادراري و عﻤلﮑرد کليه ها را شرﺡ دهد.

 .1سﺨنراﻧی (آموزش
آﻧﻼین و آفﻼین)
 .۲ﭘرسش و ﭘاسخ در
قسﻤت گفتگو (ساماﻧه
ﻧوید)
.۳ﻧقد مقاله در بﺨش
گفتگو (ساماﻧه ﻧوید)
 .۴ﻧقد تصویر(ساماﻧه
ﻧوید)
 .۵بﺤث و گفتگو در
آموزش آﻧﻼین هﻤﺰمان
 .6حل مسئله

 - ۲اجﺰاي ﻧفرون را ﻧاﻡ بﺒرد.

فيزيولوژی
کليه و
8

8

9
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دستگاه
ادراری

 - ۳ميﺰان فيلتراسيون گلومرولی را بداﻧد.
 - ۴فيلترا و ﻧﺤوه تﺸﮑيل ادرار را شرﺡ
دهد.
 - ۵اصوﻝ ﭘردازش فيلتراي گلومرولی در
قسﻤت هاي مﺨتلف ﻧفرون را شرﺡ دهد.
 - 6تنﻈيﻢ هورموﻧی بازجﺬﺏ توبولی را
توﺿيﺢ دهد.

 - 1آﻧاتومی قسﻤت هاي مﺨتلف دستگاه
تناسلی مرداﻧه و زﻧاﻧه را بﺸناسد.
 - ۲اعﻤاﻝ توليد مﺜلی مرداﻧه را شرﺡ دهد.
 - ۳اعﻤاﻝ توليد مﺜلی زﻧاﻧه را شرﺡ دهد.

فيزيولوژی
غدد
جنسي

 - ۴هورمون مرداﻧه و اعﻤاﻝ فيﺰیولوﮊیﮏ آن
را شرﺡ دهد.
 - ۵هورمون هاي زﻧاﻧه و اعﻤاﻝ فيﺰیولوﮊیﮏ
آن ها را شرﺡ دهد.

 .1سﺨنراﻧی (آموزش
آﻧﻼین و آفﻼین)
 .۲ﭘرسش و ﭘاسخ در
قسﻤت گفتگو (ساماﻧه
ﻧوید)
.۳ﻧقد مقاله در بﺨش
گفتگو (ساماﻧه ﻧوید)
 .۴ﻧقد تصویر(ساماﻧه
ﻧوید)
 .۵بﺤث و گفتگو در
آموزش آﻧﻼین هﻤﺰمان
 .6حل مسئله

(ﭼﻬارگﺰینه
اي )

آشنایی با:
روش ارزشيابی:
 ﭘرسش درگفتگو
سواﻝ در ابتدايکﻼس
 -آموزش هﻤﺰمان

آشنایی با:
روش ارزشيابی:
 ﭘرسش درگفتگو
سواﻝ در ابتدايکﻼس
 -آموزش هﻤﺰمان

 .1ساماﻧه
ﻧوید
 .۲سﻤا الیو
 .۳ﻧرﻡ افﺰار
کامتازیا
 .۴ﻧرﻡ افﺰار
ایﮑس
ریﮑوردر

 .1ساماﻧه
ﻧوید
 .۲سﻤا الیو
 .۳ﻧرﻡ افﺰار
کامتازیا
 .۴ﻧرﻡ افﺰار
ایﮑس
ریﮑوردر

 .1بﺤث
 .۲اﻧجاﻡ
تﮑليف
.۳جستجوي
اینترﻧتی و
مقاالت
 .۴ﻧقد
 .۵حل
مسئله

 .1بﺤث
 .۲اﻧجاﻡ
تﮑليف
.۳جستجوي
اینترﻧتی و
مقاالت
 .۴ﻧقد
 .۵حل
مسئله

 .1شرکت در
بﺤث ۲0
درصد
 .۲اﻧجاﻡ
تﮑاليف ۳0
درصد
 .۳آزمون کتﺒی
ﭘایان ترﻡ ۵0
درصد
(ﭼﻬارگﺰینه
اي )

 .1شرکت در
بﺤث ۲0
درصد
 .۲اﻧجاﻡ
تﮑاليف ۳0
درصد
 .۳آزمون کتﺒی
ﭘایان ترﻡ ۵0
درصد
(ﭼﻬارگﺰینه
اي )

 - 1موقعيت قرار گيري ﻏدد درون ریﺰ بدن
به ویژه هيﭙوتاالموس و هيﭙوفيﺰ و رابطه
این دو
ﻏده را یﮑدیگر را شرﺡ دهد.
 - ۲هورمون هاي هيﭙوتاالموس و هيﭙوفيﺰ

فيزيولوژی
10

10

ساير غدد
درون ريز

قدامی را ﻧاﻡ بﺒرد.
 - ۳مﮑاﻧيسﻢ اﺛر و اعﻤاﻝ فيﺰیولوﮊیﮏ
هورمون هاي هيﭙوفيﺰ قدامی را شرﺡ
دهد.
 - ۴هورمون هاي تيروﺋيدي و اعﻤاﻝ
فيﺰیولوﮊیﮏ آن ها را توﺿيﺢ دهد.

 .1سﺨنراﻧی (آموزش
آﻧﻼین و آفﻼین)
 .۲ﭘرسش و ﭘاسخ در
قسﻤت گفتگو (ساماﻧه
ﻧوید)
.۳ﻧقد مقاله در بﺨش
گفتگو (ساماﻧه ﻧوید)
 .۴ﻧقد تصویر(ساماﻧه
ﻧوید)
 .۵بﺤث و گفتگو در
آموزش آﻧﻼین هﻤﺰمان
 .6حل مسئله

 - ۵هورمون هاي ﻏده فوﻕ کليوي را ﻧاﻡ
برده و اعﻤاﻝ آﻧﻬا را شرﺡ دهد.

قوانین آموزشی مورد نظر استاد وفق مقررات آموزشی:
(هرقانونی مایلید بنویسید مانند):
 -1در گفتگوها شرکت کنید.
 -2تکالیف را در مهلت تعیین شده پاسخ دهید.
 -3اجازه دارید سواالت خود را در پیام یا گفتگو بپرسید.
موفق باشید
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آشنایی با:
روش ارزشيابی:
 ﭘرسش درگفتگو
سواﻝ در ابتدايکﻼس
 -آموزش هﻤﺰمان

 .1ساماﻧه
ﻧوید
 .۲سﻤا الیو
 .۳ﻧرﻡ افﺰار
کامتازیا
 .۴ﻧرﻡ افﺰار
ایﮑس
ریﮑوردر

 .1بﺤث
 .۲اﻧجاﻡ
تﮑليف
.۳جستجوي
اینترﻧتی و
مقاالت
 .۴ﻧقد
 .۵حل
مسئله

 .1شرکت در
بﺤث ۲0
درصد
 .۲اﻧجاﻡ
تﮑاليف ۳0
درصد
 .۳آزمون کتﺒی
ﭘایان ترﻡ ۵0
درصد
(ﭼﻬارگﺰینه
اي )

