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روش هاي یاددهی

 -1توزیع و ترکيب شيميایی مایعات

 .1سخنرانی (آموزش
آنالین و آفالین)
 .2پرسش و پاسخ در
قسمت گفتگو (سامانه
نوید)
.3نقد مقاله در بخش
گفتگو (سامانه نوید)
 .4نقد تصویر(سامانه
نوید)
 .5بحث و گفتگو در
آموزش آنالین همزمان
 .6حل مسئله

بدن ،مفهوم هومئوستاز و کنترل محيط
داخلی را شرح دهد.
 -2عملکرد اجزاء سلولی را بطور کلی
بيان نماید
1

1

فيزيولوژي
سلول

-3ساختار و مکانيزم فيزیولوژیکی غشاء
سلول را شرح دهد.

رفتار ورودي

وسایل
آموزشی

فعاليت هاي
یادگيري

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

 .1سامانه
نوید
 .2سما الیو
 .3نرم افزار
کامتازیا
 .4نرم افزار
ایکس
ریکوردر

 .1بحث
 .2انجام
تکليف
.3جستجوي
اینترنتی و
مقاالت
 .4نقد
 .5حل
مسئله

ارزشيابی

شيوه ارزشيابی
متد

منابع تدریس

درصد

 .1شرکت در
بحث 20
درصد
 .2انجام
تکاليف 30
درصد
 .3آزمون کتبی
پایان ترم 50
درصد
(چهارگزینه
اي )
مروري جامع بر فيزيولوژي پزشکي
ياسر عزيزي ،مرتضي بخشش
حميد حيدري

-1مکانيزم هاي انتقال مواد از غشاء
سلول و ویژگيها و عوامل تععين کننده
پتانسيل استراحت غشاء سلول (معادله

فيزيولوژي
2

2

3

3

4

4

سلول

گلدمن-هاچکين-کتز ،تعادل نرنست و
اثر دونان) را توضيح دهد
-2انواع نوسانات الکتریکی غشایی
زیرآستانه اي (الکتروتونيک) را بشناسد.
-3انواع کانال هاي یونی را بشناسد
-1غشاهاي تحریک پذیر را بشناسد
 -2نحوه بوجود آمدن پتانسيل عمل را
شرح دهد

فيزيولوژي
سلول

 -3نحوه هدایت پتانسيل عمل را بيان
نماید

-1آشنایی با ساختار بافت شناسی و
ميکروسکوپی انواع عضالت
 -2عناصر انقباضی در عضالت اسکلتی

فيزيولوژي
عضالت

و صاف را بيان کند
-3مکانيسم کلی انقباض در فيبر هاي
عضله اسکلتی را توضيح دهند
-4مکانيسم انتقال پيام از اعصاب به
عضالت اسکلتی را شرح دهند

 .1بحث
 .2انجام
تکليف
.3جستجوي
اینترنتی و
مقاالت
 .4نقد
 .5حل
مسئله

 .1شرکت در
بحث 20
درصد
 .2انجام
تکاليف 30
درصد
 .3آزمون کتبی
پایان ترم 50
درصد
(چهارگزینه
اي )

 .1سخنرانی (آموزش
آنالین و آفالین)
 .2پرسش و پاسخ در
قسمت گفتگو (سامانه
نوید)
.3نقد مقاله در بخش
گفتگو (سامانه نوید)
 .4نقد تصویر(سامانه
نوید)
 .5بحث و گفتگو در
آموزش آنالین همزمان
 .6حل مسئله

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

 .1سامانه
نوید
 .2سما الیو
 .3نرم افزار
کامتازیا
 .4نرم افزار
ایکس
ریکوردر

 .1بحث
 .2انجام
تکليف
.3جستجوي
اینترنتی و
مقاالت
 .4نقد
 .5حل
مسئله

 .1شرکت در
بحث 20
درصد
 .2انجام
تکاليف 30
درصد
 .3آزمون کتبی
پایان ترم 50
درصد
(چهارگزینه
اي )

 .1سخنرانی (آموزش
آنالین و آفالین)
 .2پرسش و پاسخ در
قسمت گفتگو (سامانه
نوید)
.3نقد مقاله در بخش
گفتگو (سامانه نوید)
 .4نقد تصویر(سامانه
نوید)
 .5بحث و گفتگو در
آموزش آنالین همزمان
 .6حل مسئله

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

 .1سامانه
نوید
 .2سما الیو
 .3نرم افزار
کامتازیا
 .4نرم افزار
ایکس
ریکوردر

 .1بحث
 .2انجام
تکليف
.3جستجوي
اینترنتی و
مقاالت
 .4نقد
 .5حل
مسئله

 .1شرکت در
بحث 20
درصد
 .2انجام
تکاليف 30
درصد
 .3آزمون کتبی
پایان ترم 50
درصد
(چهارگزینه
اي )

 .1سخنرانی (آموزش
آنالین و آفالین)
 .2پرسش و پاسخ در
قسمت گفتگو (سامانه
نوید)
.3نقد مقاله در بخش
گفتگو (سامانه نوید)
 .4نقد تصویر(سامانه
نوید)
 .5بحث و گفتگو در
آموزش آنالین همزمان
 .6حل مسئله

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

 .1سامانه
نوید
 .2سما الیو
 .3نرم افزار
کامتازیا
 .4نرم افزار
ایکس
ریکوردر

 -1انواع انقباضات عضالت اسکلتی را
بيان کند
 -2مکانيسم کلی انقباض در فيبر هاي

5

5

6

6

7

7

عضله صاف را توضيح دهند

فيزيولوژي

 -3مکانيسمهاي کنترل غلظت کلسيم

عضالت

داخل سلولی در عضله صاف را توضيح
دهد
 -4کنترل انقباضات عضالت صاف را
بيان کند
-1ویژگيهاي بافت شناسی و هدایت
الکتریکی سنسيتيوم عضله قلب را
توضيح دهد

فيزيولوژي
قلب

 -2سيستم هدایتی قلب و تفاوتهاي
ساختاري و عملکردي قسمتهاي
مختلف آن را بخوبی بشناسد
 -3خاصيت تحریک پذیري و خودکاري
قلب را شرح دهد
-3امواج الکتروکاردیوگرافی و تطبيق
عملکردي آنها با فعاليت قلبی و
صداهاي قلبی را شرح دهد

فيزيولوژي

-2پارامترهاي مختلف مکانيک قلب

قلب

(سيکل قلب) را بطور کامل بيان کند
تنظيم عملکرد پمپی و برون قلب را
توضيح دهد

 .1سخنرانی (آموزش
آنالین و آفالین)
 .2پرسش و پاسخ در
قسمت گفتگو (سامانه
نوید)
.3نقد مقاله در بخش
گفتگو (سامانه نوید)
 .4نقد تصویر(سامانه
نوید)
 .5بحث و گفتگو در
آموزش آنالین همزمان
 .6حل مسئله
 .1سخنرانی (آموزش
آنالین و آفالین)
 .2پرسش و پاسخ در
قسمت گفتگو (سامانه
نوید)
.3نقد مقاله در بخش
گفتگو (سامانه نوید)
 .4نقد تصویر(سامانه
نوید)
 .5بحث و گفتگو در
آموزش آنالین همزمان
 .6حل مسئله
 .1سخنرانی (آموزش
آنالین و آفالین)
 .2پرسش و پاسخ در
قسمت گفتگو (سامانه
نوید)
.3نقد مقاله در بخش
گفتگو (سامانه نوید)
 .4نقد تصویر(سامانه
نوید)
 .5بحث و گفتگو در
آموزش آنالین همزمان
 .6حل مسئله

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

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

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

 .1سامانه
نوید
 .2سما الیو
 .3نرم افزار
کامتازیا
 .4نرم افزار
ایکس
ریکوردر

 .1سامانه
نوید
 .2سما الیو
 .3نرم افزار
کامتازیا
 .4نرم افزار
ایکس
ریکوردر

 .1سامانه
نوید
 .2سما الیو
 .3نرم افزار
کامتازیا
 .4نرم افزار
ایکس
ریکوردر

 .1بحث
 .2انجام
تکليف
.3جستجوي
اینترنتی و
مقاالت
 .4نقد
 .5حل
مسئله

 .1شرکت در
بحث 20
درصد
 .2انجام
تکاليف 30
درصد
 .3آزمون کتبی
پایان ترم 50
درصد
(چهارگزینه
اي )

 .1بحث
 .2انجام
تکليف
.3جستجوي
اینترنتی و
مقاالت
 .4نقد
 .5حل
مسئله

 .1شرکت در
بحث 20
درصد
 .2انجام
تکاليف 30
درصد
 .3آزمون کتبی
پایان ترم 50
درصد
(چهارگزینه
اي )

 .1بحث
 .2انجام
تکليف
.3جستجوي
اینترنتی و
مقاالت
 .4نقد
 .5حل
مسئله

 .1شرکت در
بحث 20
درصد
 .2انجام
تکاليف 30
درصد
 .3آزمون کتبی
پایان ترم 50
درصد
(چهارگزینه
اي )

-1ویژگی هاي مختلف بستر عروقی و

 .1سخنرانی (آموزش
آنالین و آفالین)
 .2پرسش و پاسخ در
قسمت گفتگو (سامانه
نوید)
.3نقد مقاله در بخش
گفتگو (سامانه نوید)
 .4نقد تصویر(سامانه
نوید)
 .5بحث و گفتگو در
آموزش آنالین همزمان
 .6حل مسئله

-1مفاهيم نبض سرخرگی ،فشار نبض را

 .1سخنرانی (آموزش
آنالین و آفالین)
 .2پرسش و پاسخ در
قسمت گفتگو (سامانه
نوید)
.3نقد مقاله در بخش
گفتگو (سامانه نوید)
 .4نقد تصویر(سامانه
نوید)
 .5بحث و گفتگو در
آموزش آنالین همزمان
 .6حل مسئله

تفاوت هاي گردش خون ریوي و
سيستميک را با هم مقایسه کند

8

8

9

9

10

10

فيزيولوژي

 -2مبانی فيزیکی و عوامل موثر بر

گردش

گردش خون ،قانون اهم ،قانون پویز،

خون

اصل برنولی و عدد رینولد را توضيح
دهد.
 -3روشهاي اندازه گيري فشار خون
شریانی را توضيح دهد

توضيح دهد.
-2عوامل موثر بر فشار خون را شرح

فيزيولوژي
گردش
خون

دهد.
 -3کنترل موضعی و عصبی  -هورمونی
فشار خون را در کوتاه مدت ،ميان مدت
و بلند مدت توضيح دهند
-4کنترل موضعی و تنظيم عصبی-

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

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

 .1سامانه
نوید
 .2سما الیو
 .3نرم افزار
کامتازیا
 .4نرم افزار
ایکس
ریکوردر

 .1سامانه
نوید
 .2سما الیو
 .3نرم افزار
کامتازیا
 .4نرم افزار
ایکس
ریکوردر

 .1بحث
 .2انجام
تکليف
.3جستجوي
اینترنتی و
مقاالت
 .4نقد
 .5حل
مسئله

 .1بحث
 .2انجام
تکليف
.3جستجوي
اینترنتی و
مقاالت
 .4نقد
 .5حل
مسئله

 .1شرکت در
بحث 20
درصد
 .2انجام
تکاليف 30
درصد
 .3آزمون کتبی
پایان ترم 50
درصد
(چهارگزینه
اي )

 .1شرکت در
بحث 20
درصد
 .2انجام
تکاليف 30
درصد
 .3آزمون کتبی
پایان ترم 50
درصد
(چهارگزینه
اي )

هورمونی جریان خون را در دوره کوتاه
مدت و بلند مدت شرح دهند
 -2ساختار آناتوميک و عملکرد و

فيزيولوژي
گردش
خون

اهميت ميکروسيرکوليشن و تبادل
مویرگی را بدرستی بيان کند
-3فيزیولوژي سيستم لنفاوي را بيان
نماید

 .1سخنرانی (آموزش
آنالین و آفالین)
 .2پرسش و پاسخ در
قسمت گفتگو (سامانه
نوید)
.3نقد مقاله در بخش
گفتگو (سامانه نوید)
 .4نقد تصویر(سامانه
نوید)

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

 .1سامانه
نوید
 .2سما الیو
 .3نرم افزار
کامتازیا
 .4نرم افزار
ایکس
ریکوردر

 .1بحث
 .2انجام
تکليف
.3جستجوي
اینترنتی و
مقاالت
 .4نقد
 .5حل
مسئله

 .1شرکت در
بحث 20
درصد
 .2انجام
تکاليف 30
درصد
 .3آزمون کتبی
پایان ترم 50
درصد

 .5بحث و گفتگو

-1فيزیولوژي گلبول قرمز  ،نقش آنها در

 .1سخنرانی (آموزش
آنالین و آفالین)
 .2پرسش و پاسخ در
قسمت گفتگو (سامانه
نوید)
.3نقد مقاله در بخش
گفتگو (سامانه نوید)
 .4نقد تصویر(سامانه
نوید)
 .5بحث و گفتگو در
آموزش آنالین همزمان
 .6حل مسئله

-1آناتومی و بافت شناسی انواع مجاري

 .1سخنرانی (آموزش
آنالین و آفالین)
 .2پرسش و پاسخ در
قسمت گفتگو (سامانه
نوید)
.3نقد مقاله در بخش
گفتگو (سامانه نوید)
 .4نقد تصویر(سامانه
نوید)
 .5بحث و گفتگو در
آموزش آنالین همزمان
 .6حل مسئله

انتقال گازها را شرح دهند
-2فيریولوژي گلبول سفيد و نقش

فيزيولوژي
11

11

12

12

13

13

خون

دفاعی آنها را توضيح دهند
-3مکانيزم انعقاد خون و نقش پالکت
را در این مکانيزم بيان نمایند
-4انواع گروه هاي خونی را بيان نمایند

هوایی و نوع عملکرد آنها را توضيح
دهد.

فيزيولوژي
تنفس

 -2ساختار قفسه سينه و اصول پایه
مکانيک تنفس را توضيح دهد.
 -3عضالت دمی و بازدمی را نام ببرد

-1مراحل و عوامل موثر بر تهویه ریوي
را شرح دهد.

فيزيولوژي
تنفس

 -2حجمها و ظرفيتهاي ریوي را بيان
کند.
 -3مفاهيم فضاي مرده ،حجم حداقلی،
حجم بحرانی ،فشار سهمی ،قانون بویل-
ماریوت ،قانون داالتون و قانون هنري را
توضيح دهد.

 .1سخنرانی (آموزش
آنالین و آفالین)
 .2پرسش و پاسخ در
قسمت گفتگو (سامانه
نوید)
.3نقد مقاله در بخش
گفتگو (سامانه نوید)
 .4نقد تصویر(سامانه
نوید)
 .5بحث و گفتگو در
آموزش آنالین همزمان
 .6حل مسئله

(چهارگزینه
اي )
آشنایی با:
روش ارزشيابی:
 پرسش درگفتگو
سوال در ابتدايکالس
 -آموزش همزمان

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

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

 .1بحث
 .2انجام
تکليف
.3جستجوي
اینترنتی و
مقاالت
 .4نقد
 .5حل
مسئله

 .1شرکت در
بحث 20
درصد
 .2انجام
تکاليف 30
درصد
 .3آزمون کتبی
پایان ترم 50
درصد
(چهارگزینه
اي )

 .1سامانه
نوید
 .2سما الیو
 .3نرم افزار
کامتازیا
 .4نرم افزار
ایکس
ریکوردر

 .1بحث
 .2انجام
تکليف
.3جستجوي
اینترنتی و
مقاالت
 .4نقد
 .5حل
مسئله

 .1شرکت در
بحث 20
درصد
 .2انجام
تکاليف 30
درصد
 .3آزمون کتبی
پایان ترم 50
درصد
(چهارگزینه
اي )

 .1سامانه
نوید
 .2سما الیو
 .3نرم افزار
کامتازیا
 .4نرم افزار
ایکس
ریکوردر

 .1بحث
 .2انجام
تکليف
.3جستجوي
اینترنتی و
مقاالت
 .4نقد
 .5حل
مسئله

 .1شرکت در
بحث 20
درصد
 .2انجام
تکاليف 30
درصد
 .3آزمون کتبی
پایان ترم 50
درصد
(چهارگزینه
اي )

 .1سامانه
نوید
 .2سما الیو
 .3نرم افزار
کامتازیا
 .4نرم افزار
ایکس
ریکوردر

-1فاکتورهاي موثر بر منحنی تجزیه
اکسی هموگلوبين آموخته باشد.
-2منحنی تجزیه اندریدکربنيک و
روشهاي انتقال این گاز را شرح دهد.
 -3تاثير مونوکسيد کربن بر انتقال

فيزيولوژي
14

14

15

15

تنفس

اکسيژن را بيان کند
-4عمل مرکز و بازدمی و ارتباط آنها با
مراکز دیگر تنفسی را توضيح دهد.

 .1سخنرانی (آموزش
آنالین و آفالین)
 .2پرسش و پاسخ در
قسمت گفتگو (سامانه
نوید)
.3نقد مقاله در بخش
گفتگو (سامانه نوید)
 .4نقد تصویر(سامانه
نوید)
 .5بحث و گفتگو در
آموزش آنالین همزمان
 .6حل مسئله

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

 .1سامانه
نوید
 .2سما الیو
 .3نرم افزار
کامتازیا
 .4نرم افزار
ایکس
ریکوردر

 .1بحث
 .2انجام
تکليف
.3جستجوي
اینترنتی و
مقاالت
 .4نقد
 .5حل
مسئله

 .1شرکت در
بحث 20
درصد
 .2انجام
تکاليف 30
درصد
 .3آزمون کتبی
پایان ترم 50
درصد
(چهارگزینه
اي )

 -5عمل عصب واگ در مراکز تنفسی را
شرح دهد.
 -6نقش گيرندههاي شيميایی سيستم
عصبی و خارج سيستم عصبی درکنترل
تنفسی را بيان نماید.
 -1ساختار کلی لوله گوارش و ویژگی
هاي بافت شناختی و غدد ضميمه
دستگاه گوارش را بشناسد
-2عملکرد خاص قسمتهاي مختلف

فيزيولوژي
گوارش

دستگاه گوارش را توضيح دهد.
 -3فعاليت حرکتی در سرتاسر لوله
گوارش و انواع امواج دودي را بيان کند.

 .1سخنرانی (آموزش
آنالین و آفالین)
 .2پرسش و پاسخ در
قسمت گفتگو (سامانه
نوید)
.3نقد مقاله در بخش
گفتگو (سامانه نوید)
 .4نقد تصویر(سامانه
نوید)
 .5بحث و گفتگو در
آموزش آنالین همزمان
 .6حل مسئله

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

 .1سامانه
نوید
 .2سما الیو
 .3نرم افزار
کامتازیا
 .4نرم افزار
ایکس
ریکوردر

 .1بحث
 .2انجام
تکليف
.3جستجوي
اینترنتی و
مقاالت
 .4نقد
 .5حل
مسئله

 .1شرکت در
بحث 20
درصد
 .2انجام
تکاليف 30
درصد
 .3آزمون کتبی
پایان ترم 50
درصد
(چهارگزینه
اي )

-1ترشح بزاق و مکانيسم تنظيم
ترشحات در مرحله هضم دهانی را
توضيح دهد.

فيزيولوژي
16

16

17

17

گوارش

-2ترشحات معده ،انواع سلولهاي
ترشحی و غدد معدي را توضيح دهد.
-3ترشحات پانکراس و صفرا و چگونگی
کنترل آنها را بيان کند.
 -4چرخه روده اي -کبدي صفرا را

 .1سخنرانی (آموزش
آنالین و آفالین)
 .2پرسش و پاسخ در
قسمت گفتگو (سامانه
نوید)
.3نقد مقاله در بخش
گفتگو (سامانه نوید)
 .4نقد تصویر(سامانه
نوید)
 .5بحث و گفتگو در
آموزش آنالین همزمان
 .6حل مسئله

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

 .1سامانه
نوید
 .2سما الیو
 .3نرم افزار
کامتازیا
 .4نرم افزار
ایکس
ریکوردر

 .1بحث
 .2انجام
تکليف
.3جستجوي
اینترنتی و
مقاالت
 .4نقد
 .5حل
مسئله

 .1شرکت در
بحث 20
درصد
 .2انجام
تکاليف 30
درصد
 .3آزمون کتبی
پایان ترم 50
درصد
(چهارگزینه
اي )

شرح دهد
-1انواع هضم آنزیمی و جایگاه آنها را در
دهان ،معده و روده ها توضيح دهد.
-2مکانيسم هاي جذب انواع مواد غذایی

فيزيولوژي

در دستگاه گوارش را شرح دهد
 -3مکانيسم کنترل دفع را بيان کند.

گوارش

 .1سخنرانی (آموزش
آنالین و آفالین)
 .2پرسش و پاسخ در
قسمت گفتگو (سامانه
نوید)
.3نقد مقاله در بخش
گفتگو (سامانه نوید)
 .4نقد تصویر(سامانه
نوید)
 .5بحث و گفتگو در
آموزش آنالین همزمان
 .6حل مسئله

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

 .1سامانه
نوید
 .2سما الیو
 .3نرم افزار
کامتازیا
 .4نرم افزار
ایکس
ریکوردر

 .1بحث
 .2انجام
تکليف
.3جستجوي
اینترنتی و
مقاالت
 .4نقد
 .5حل
مسئله

 .1شرکت در
بحث 20
درصد
 .2انجام
تکاليف 30
درصد
 .3آزمون کتبی
پایان ترم 50
درصد
(چهارگزینه
اي )

قوانین آموزشی مورد نظر استاد وفق مقررات آموزشی:
(هرقانونی مایلید بنویسید مانند):
 -1در گفتگوها شرکت کنيد.
 -2تکاليف را در مهلت تعيين شده پاسخ دهيد.
 -3اجازه داريد سواالت خود را در پيام يا گفتگو بپرسيد.
موفق باشيد

