
  فرم تدوين طرح درس
  

 وخونفيزيولوژي اعصابدرس:عنوان
  پيش نياز: 

ساختار دستگاه عصبي ،وظايف موضوع جلسه:
  اصلي سيناپس ها و مواد ميانجي

  

 دانشجويان پزشكيگروه هدف:
  تعداد دانشجويان:

  دكتر شيرين ببريارائه كننده: جلسه اولزمان:

  هدف كلي درس:

يان درساهداف رفتاري(دانشجو پس از پا

  قادر خواهد بود)

  ارزشيابي و فعاليتهاي تكميلي نحوه ارائه درس(الگوي تدريس) حيطه

 طرح كلي سيستم عصبي را شرح دهد-1
  سطوح اصلي عملكرد دستگاه عصبي را ليست كند.-2
تقسيم بندي سيناپس ها و ويژگي ها ي مربوط به هر -3

  دسته را شرح دهد
  را ذكر كندويژگي هاي واسطه هاي شيميايي -4
وقايع الكتريكي مربوط به زمان تحريك و مهار نورون -5

  را شرح دهد
  ويژگي هاي هدايت سيناپسي را ذكر كند-6
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  فرم تدوين طرح درس
  

 وخونعنوان درس:فيزيولوژي اعصاب
  پيش نياز: 

گيرنده هاي حسي و مدارهاي موضوع جلسه:
  نوروني

  

 گروه هدف: دانشجويان پزشكي
  تعداد دانشجويان:

  ارائه كننده:دكتر شيرين ببري دومزمان:جلسه

  هدف كلي درس:

اهداف رفتاري(دانشجو پس از پايان درس

  قادر خواهد بود)

  تهاي تكميليارزشيابي و فعالي نحوه ارائه درس(الگوي تدريس) حيطه

 نحوه تقسيم بندي گيرنده هاي حسي را شرح دهد.- 1
حساسيت افتراقي گيرنده ها و اصل خطوط نشان دار را -2

  بيان كند.
  پتانسيل گيرنده و سازش گيرنده ها را توضيح دهد.-3
تقسيم بندي فيبرهاي عصبي را از نظر فيزيولوژيك شرح -4

  دهد.
  انواع مدارهاي عصبي را ذكر نمايد.-5
روش هاي هدايت پيام هاي عصبي با شدت هاي -6

  متفاوت را بيان نمايد.
ي وپايداري  در مدارهاي عصبي را ذكر علل ناپايدار-7

   نمايد
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  فرم تدوين طرح درس
  

 وخونژي اعصابعنوان درس:فيزيولو
  پيش نياز: 

  حواس پيكري(المسه و وضعيت)موضوع جلسه:
  

 گروه هدف: دانشجويان پزشكي
  تعداد دانشجويان:

  ارائه كننده:دكتر شيرين ببري سومزمان:جلسه

  هدف كلي درس:

اهداف رفتاري(دانشجو پس از پايان درس

  قادر خواهد بود)

  و فعاليتهاي تكميلي ارزشيابي نحوه ارائه درس(الگوي تدريس) حيطه

 طبقه بندي حواس پيكري را شرح دهد.-1
ويژگي هاي مربوط به گيرنده هاي حس المسه،   -2

  ارتعاش ، قلقلك و خارش را بيان نمايد.
ويژگي هاي آناتوميك و تفاوت هاي مربوط به  -3

مسيرهاي حسي مسئول هدايت پيام ها ي حسي به سيستم 
  عصبي مركزي را توضيح دهد.

سازمان بندي قشر حسي پيكري( نواحي و اليه هاي  - 4 
تشكيل دهنده ) را شرح داده وعواقب ناشي از برداشت 

  دوطرفه اين ناحيه را بيان كند.
نقش ناحيه ارتباطي حسي پيكري و اثر برداشت يك  -5

 طرفه آن را توضيح دهد.
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  : دكتر شيرين ببريئيت علمينام ونام خانوادگي عضو ه



  فرم تدوين طرح درس
  

 وخونعنوان درس:فيزيولوژي اعصاب
  پيش نياز: 

  حس درد ،سردرد و حرارتموضوع جلسه:
  

 گروه هدف: دانشجويان پزشكي
  تعداد دانشجويان:

  ارائه كننده:دكتر شيرين ببري چهارمزمان:جلسه

  هدف كلي درس:

رساهداف رفتاري(دانشجو پس از پايان د

  قادر خواهد بود)

  ارزشيابي و فعاليتهاي تكميلي نحوه ارائه درس(الگوي تدريس) حيطه

 انواع درد را طبقه بندي كند.-1
  ويژگي هاي گيرنده هاي درد را بيان نمايد. -2
مسيرهاي عصبي هدايت دونوع درد را ازنظر آناتوميك  -3

شرح داده و تفاوت هاي موجود در اين دو مسير را ليست 
  د.كن
مسير آنالژزيك را شرح داده و نوروترانسميترهاي  -4

  درگير در آن را ليست نمايد.
ويژگيهاي مربوط به مسير درد احشايي و درد جداري  -5

  را توضيح داده و تفاوت هاي موجود را ذكر كند.
  انواع پردردي را بيان كند. -6
علل بروز درد در هرپس زوستر، تيك دردناك وسندرم  -7

  سكوارد راشرح دهد.–براون 
انواع سردرد را تقسيم بندي نموده و علل بروز آنها را -8

  توضيح دهد.
ويژگي هاي گيرنده هاي حرارتي را بيان نموده و مسير  -9

 هدايت پيام هاي حرارت در دستگاه عصبي را شرح دهد.
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  فرم تدوين طرح درس
  

 وخونعنوان درس:فيزيولوژي اعصاب
  پيش نياز: 

اعمال حركتي نخاع،رفلكس موضوع جلسه:
  هاي نخاعي

  

 گروه هدف: دانشجويان پزشكي
  تعداد دانشجويان:

  ارائه كننده:دكتر شيرين ببري پنجمزمان:جلسه

  هدف كلي درس:

رساهداف رفتاري(دانشجو پس از پايان د

  قادر خواهد بود)

  ارزشيابي و فعاليتهاي تكميلي نحوه ارائه درس(الگوي تدريس) حيطه

سازمان دهي سلول هاي عصبي در نخاع راجهت اعمال-1
  حركتي شرح دهد.

ساختمان گيرنده دوك عضالني و نقش آن در فعاليت  -2
  ارادي حركتي را شرح دهد.

اين رفلكس كششي مثبت ومنفي و كاربرد باليني  -3
  رفلكس را بيان كند.

ساختمان گيرنده تاندوني گلژي و نقش رفلكس  -4
  تاندوني گلژي را در انقباض عضالني بيان كند.

مكانيسم نوروني رفلكس فلكسور،متقاطع اكستنسور و -5
  مهار متقابل را بداند.

نظير واكنش مثبت  رفلكس هاي وضعيت وحركت -6
م زدن و راه رفتن پشتيبان ونخاعي ايستانننده ، حركات گا

  ريتميك را شرح دهد.
رفلكس هاي نخاعي منجر به اسپاسم عضالني را شرح  -7

  دهد.
  ونوم مربوط به نخاع را شرح دهد.رفلكس هاي ات-8
رفلكس ناشي از قطع عرضي نخاع و شوك نخاعي را -9

 توضيح دهد.
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  فرم تدوين طرح درس
  

 وخونعنوان درس:فيزيولوژي اعصاب
  پيش نياز: 

كنترل اعمال حركتي توسط موضوع جلسه:
  قشر مخ وساقه مغز

  

 گروه هدف: دانشجويان پزشكي
  تعداد دانشجويان:

  ارائه كننده:دكتر شيرين ببري ششمزمان:جلسه

  هدف كلي درس:

پس از پايان درساهداف رفتاري(دانشجو

  قادر خواهد بود)

  ارزشيابي و فعاليتهاي تكميلي نحوه ارائه درس(الگوي تدريس) حيطه

تقسيم بندي نواحي مختلف قشر حركتي و نقش هر يك-1
  از نواحي را در كنترل اعمال حركتي ارادي بداند.

مسير هدايت پيام هاي عصبي از قشرحركتي به عضالت -2
  فيزيولوژيك توضيح دهد.را از نظر آناتوميك و 

مسير هاي عصبي را كه از قشر حركتي به نواحي عمقي  -3
  مغز و ساقه مغز مي روند ليست كند.

مسيرهاي عصبي را كه از نواحي ديگر به قشر حركتي  -4
  وارد مي شوند شرح دهد.

نخاعي را در - ساختمان هسته قرمز و نقش مسير قرمزي -5
  كنترل اعمال حركتي بيان كند.

اثر ضايعات قشرحركتي و يا مسير قشري نخاعي را در -6
  .كنترل اعمال حركتي توضيح دهد

نقش هسته هاي مشبك پلي و بصل النخاع را در كنترل -7
   عضالت ضد جاذبه شرح دهد.

ساختمان دستگاه دهليزي و نقش اتريكول و ساكول و -8
  بداند.نيز مجاري نيم دايره را در حفظ تعادل 

ته هاي دهليزي و ارتباط هر گروه از تقسيم بندي هس-9
 هسته ها را با نواحي ديگر سيستم عصبي بيان كند.
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  فرم تدوين طرح درس
  

 وخونعنوان درس:فيزيولوژي اعصاب
  پيش نياز: 

اعده اي و مخچه،هسته هاي قموضوع جلسه:
  كنترل كلي حركت

  

 گروه هدف: دانشجويان پزشكي
  تعداد دانشجويان:

  ارائه كننده:دكتر شيرين ببري هفتمزمان:جلسه

  هدف كلي درس:

اهداف رفتاري(دانشجو پس از پايان درس

  قادر خواهد بود)

  ارزشيابي و فعاليتهاي تكميلي نحوه ارائه درس(الگوي تدريس) حيطه

 را از نظر آناتوميك و عملكردي بداند.نواحي مخچه اي-1
  دهد.مسيرهاي ورودي و خروجي مخچه را شرح  -2
مدار نوروني مخچه و واحد عملكردي قشر مخچه را  -3

  توضيح دهد.
ويژگي هاي مربوط به فيبر هاي صعودي و خزه اي و  -4

  سلول هاي پوركنژ را بيان كند.
 نقش مخچه در كنترل انقباض عضالت آگونيست و -5

  آنتاگونيست  و تصحيح خطاهاي حركتي را شرح دهد.
وظايف سه سطح اصلي مخچه در هماهنگي اعمال  -6

  حركتي را بيان كند.
  را بداند.اختالالت باليني ناشي از آسيب مخچه  -7
  عقده هاي قاعده اي را بداند.ساختمان آناتوميك -8
نقش مدار پوتامن و مدار دمدار را در كنترل فعاليت  -9

هر مسير  شرح داده ونوروترانسميترهاي مربوط بهتي حرك
  را بيان نمايد.

بيماري هاي ناشي از آسيب به نواحي مختلف عقده -10
 هاي قاعده اي را شرح دهد.
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  فرم تدوين طرح درس
 وخونلوژي اعصابعنوان درس:فيزيو

  پيش نياز: 
قشر مخ،اعمال فكري مغز، موضوع جلسه:

  يادگيري و حافظه
  

 گروه هدف: دانشجويان پزشكي
  تعداد دانشجويان:

  ارائه كننده:دكتر شيرين ببري  ونهمهشتمزمان:جلسه

  هدف كلي درس:

اهداف رفتاري(دانشجو پس از پايان درس

  قادر خواهد بود)

  ارزشيابي و فعاليتهاي تكميلي الگوي تدريس)نحوه ارائه درس( حيطه

تقسيم بندي نواحي ارتباطي را بيان نموده و اعمال-1
  اختصاصي مربوط به هر يك از اين نواحي را شرح دهد.

ناحيه شناخت چهره در قشر مغز را بداند و اختالل  -2
  ناشي از آسيب اين ناحيه را شرح دهد.

  توضيح دهد.را ي وشكنج زاويه انقش ناحيه ورنيكه  -3
مفهوم نيمكره غالب و مغلوب را بيان نموده و اعمال  -4

  هريك را ليست كند.
اختالالت ناشي از آسيب ناحيه ارتباطي پره فرونتال و -5

  ليمبيك را توضيح دهد.
اختالالت ناشي از آسيب جنبه هاي حسي و حركتي -6

  ارتباط را بداند.
ارتباط بين  نقش جسم پينه اي و رابط قدامي را در-7

  دونيم كره شرح دهد.
  تئوري كلي نگر را شرح دهد. -8
طبقه بندي حافظه و مكانيسم هاي مربوط به ذخيره -9

  هريك از انواع آ ن را بداند.
نقش هيپوكامپ در فرآيند تثبيت حافظه را توضيح  -10

  دهد.
  فراموشي قبلي و بعدي را بيان نمايد.-11
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  فرم تدوين طرح درس

  
 وخونعنوان درس:فيزيولوژي اعصاب

  پيش نياز: 
  سيستم ليمبيك و هيپوتاالموسموضوع جلسه:

  
 گروه هدف: دانشجويان پزشكي

  تعداد دانشجويان:
  ارائه كننده:دكتر شيرين ببري دهمزمان:جلسه

  رس:هدف كلي د

اهداف رفتاري(دانشجو پس از پايان درس

  قادر خواهد بود)

  ارزشيابي و فعاليتهاي تكميلي نحوه ارائه درس(الگوي تدريس) حيطه

اهميت تحريك قشر مغز را بداندو نحوه تحريك قشر-1
 .توسط پيام هاي عصبي ساقه مغز را بيان كند

ساختمان هاي تشكيل دهنده سيستم ليمبيك را ليست -2
  .كند

اعمال نباتي ودرون ريز هسته هاي هيپوتاالموسي را -3
  شرح دهد.

تاثير تحريك و ضايعات هسته هاي هيپوتاالموسي در  -4
  گير در رفتار را بيان كند.

نواحي درگير در پاداش و تنبيه سيستم ليمبيك را نام  -5
  برده و اهميت پاداش و تنبيه را در رفتار توضيح دهد.

را شرح داده واثر برداشت دوطرفه  ساختمان هيپوكامپ -6
  آن را در يادگيري بيان نمايد.

شرح داده و اثرات مربوط به ساختمان آميگدال را  -7
  تحريك و يا قطع دو طرفه آن را بيان كند.

اختالالت ناشي از برداشت قشر ليمبيك، قشر گيجگاهي -8
قدامي، قشر اربيتوفرونتال خلفي و شكنج سينگوليت قدامي 

 ينه اي را بداند.وزير پ
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  فرم تدوين طرح درس

  
 وخونعنوان درس:فيزيولوژي اعصاب

  پيش نياز: 
 خواب وصرعموضوع جلسه:

  
 گروه هدف: دانشجويان پزشكي

  تعداد دانشجويان:
  كننده:دكتر شيرين ببري ارائه يازدهمزمان:جلسه

  هدف كلي درس:

اهداف رفتاري(دانشجو پس از پايان درس

  قادر خواهد بود)

  ارزشيابي و فعاليتهاي تكميلي نحوه ارائه درس(الگوي تدريس) حيطه

 ويژگي هاي مربوط به دونوع خواب را ليست كند.-1
  نظريه هاي اساسي خواب را توضيح دهد. -2
  ب بر بدن را شرح دهد.اثرات فيزيولوژيك خوا-3
امواج مغزي را طبقه بندي كرده و مشخصات مربوط به -4

  هر دسته رابيان كند.
خاستگاه هر دسته از امواج مغزي را دانسته و تغييرات  -5

  اين امواج را در مراحل مختلف خواب وبيداري بيان كند.
علت بروز صرع را بيان نموده وعالئم مربوط به هرنوع  -6

  .را شرح دهد
افسردگي –علت بروز افسردگي و روان پريشي شيدايي  -7

  را بداند.
  علل مربوط به بروز اسكيزوفرني را بداند.-8
 علل مربوط به بروز بيماري آلزايمر را بداند. -9
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  فرم تدوين طرح درس

 وخونعنوان درس:فيزيولوژي اعصاب
  پيش نياز: 

اعصاب اتونوم و بخش مركزي موضوع جلسه:
  غده فوق كليه

  

 گروه هدف: دانشجويان پزشكي
  تعداد دانشجويان:

  ارائه كننده:دكتر شيرين ببري دوازدهمزمان:جلسه

  هدف كلي درس:

اهداف رفتاري(دانشجو پس از پايان درس

  قادر خواهد بود)

  ارزشيابي و فعاليتهاي تكميلي وه ارائه درس(الگوي تدريس)نح حيطه

تشريح فيزيولوژيك اعصاب سمپاتيك و پاراسمپاتيك را-1
  بداند.

مكانيسم هاي ساخت ،ترشح و برداشت -2
نوروترانسميترهاي درگير در سيستم سمپاتيك 

  وپاراسمپاتيك را شرح دهد.
يك و اعصاب سمپات تقسيم بندي گيرنده هاي مربوط به -3

  پاراسمپاتيك را توضيح دهد.
اثر تحريك سمپاتيك و پاراسمپاتيك در بافت هاي  -4

  مختلف را بيان كند.
نقش بخش مركزي غده فوق كليه را در عملكرد  -5

  اعصاب سمپاتيك توضيح دهد.
  تفاوت هاي بين اپي نفرين ونوراپي نفرين را ذكر كند. -6
  ا بيان كند.ارتباط تونوس سمپاتيك و پاراسمپاتيك ر-7
  رفلكس هاي اتونوم را شرح دهد.-8
اثر تحريك سمپاتيك وپاراسمپاتيك در بدن را مقايسه  -9

  كند.
  نواحي مسئول كنترل اعصاب اتونوم را بداند.-10
برخي از داروهاي موثربرسيستم سمپاتيك -11

 وپاراسمپاتيك را نام ببرد.
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  : دكتر شيرين ببريخانوادگي عضو هئيت علمينام ونام 



  فرم تدوين طرح درس
  

 وخونعنوان درس:فيزيولوژي اعصاب
  پيش نياز: 

 اپتيك چشم وشبكيهموضوع جلسه:
  

 گروه هدف: دانشجويان پزشكي
  تعداد دانشجويان:

  ارائه كننده:دكتر شيرين ببري سيزدهمزمان:جلسه

  هدف كلي درس:

از پايان درساهداف رفتاري(دانشجو پس

  قادر خواهد بود)

  ارزشيابي و فعاليتهاي تكميلي نحوه ارائه درس(الگوي تدريس) حيطه

ساختمان چشم را با دوربين مقايسه نموده و مكانيسم-1
  تطابق را شرح دهد.

  آب مرواريد يا كاتاراكت را شرح دهد.-2
  سه روش درك عمق را شرح دهد. -3
داده و نحوه ساخت  سيستم مايع داخل چشمي را شرح -4

  مايع زالليه را بيان كند.
ميزان فشار داخل چشم وعوامل موثر درحفظ آن را  -5

  بداند.
  اليه هاي مربوط به ساختمان شبكيه را بداند. -6
در حين تحريك استوانه ها شرح چرخه ردوپسين را  -7

  دهد.
پديده سازش با نور وتاريكي را كه موجب تنظيم  -8

  شود شرح دهد.خودكار شبكيه مي 
  نقش مخروط ها در ديد رنگي را بيان كند.-9

سلول هاي موجود درمدار عصبي شبكيه را بداند و -10
 عملكرد هريك را توضيح دهد.
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  فرم تدوين طرح درس
  

 وخوناعصابعنوان درس:فيزيولوژي
  پيش نياز: 

فيزيولوژي بينايي در دستگاه موضوع جلسه:
  عصبي مركزي

  

 گروه هدف: دانشجويان پزشكي
  تعداد دانشجويان:

  ارائه كننده:دكتر شيرين ببري چهاردهمزمان:جلسه

  هدف كلي درس:

اهداف رفتاري(دانشجو پس از پايان درس

  قادر خواهد بود)

  ارزشيابي و فعاليتهاي تكميلي ريس)نحوه ارائه درس(الگوي تد حيطه

 مسير عصبي بينايي را بداند.-1
نقش هسته زانويي پشتي طرفي را درسيستم بينايي بيان  -2

  كند.
  سازماندهي و عملكرد قشر بينايي را شرح دهد.-3
  دومسير تحليل اطالعات بينايي را شرح دهد.-4
  الگوهاي نورني در حين تحليل مناظر را بيان كند. -5
عضالت موثر در كنترل حركات چشم واعصاب مربوط  -6

  به كنترل اين حركات را توضيح دهد.
  حركات تثبيتي و پرشي چشم ها را شرح دهد. -7
نقش برجستگي هاي فوقاني را در سيستم بينايي بيان  -8

  كند.
  كنترل اتونوم تطابق واندازه مردمك را شرح دهد.-9

بيماري هاي  رفلكس ها يا واكنش هاي مردمك در -10
   سيستم عصبي مركزي را بيان كند.
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  فرم تدوين طرح درس
  

 وخونعنوان درس:فيزيولوژي اعصاب
  پيش نياز: 

 حس شنواييموضوع جلسه:
  

 گروه هدف: دانشجويان پزشكي
  ن:تعداد دانشجويا

  ارائه كننده:دكتر شيرين ببري پانزدهمزمان:جلسه

  هدف كلي درس:

اهداف رفتاري(دانشجو پس از پايان درس

  قادر خواهد بود)

  ارزشيابي و فعاليتهاي تكميلي نحوه ارائه درس(الگوي تدريس) حيطه

ساختمان آناتوميك گوش را بداند ونحوه انتقال صوت-1
  كند.از پرده صماخ به حلزون را بيان 

  رفلكس تضعيف را شرح دهد. -2
  ساختمان حلزون را از نظرعملكردي شرح دهد. -3
  نحوه هدايت امواج صوتي را در حلزون بيان نمايد. -4
  ساختمان اندام كرتي و وظيفه آن را شرح دهد.-5
  اصل مكان (تعيين فركانس صوت) را شرح دهد.-6
  سه روش تعيين شدت صوت را شرح دهد. -7
  ي شنوايي را بداند.مسير عصب-8
  عملكرد قشر مغز در شنوايي را شرح دهد.-9

مكانيسم هاي درگير در تعيين جهت منشا صوت را  -10
  توضيح دهد.

نقش پيام هاي مركز گريز به مراكز پاييني شنوايي را  -11
  بداند.

 اختالالت شنوايي را شرح دهد. -12
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  فرم تدوين طرح درس
  

 وخونعنوان درس:فيزيولوژي اعصاب
  پيش نياز: 

 چشايي و بوياييحسموضوع جلسه:
  

 گروه هدف: دانشجويان پزشكي
  تعداد دانشجويان:

  ارائه كننده:دكتر شيرين ببري شانزدهمزمان:جلسه

  هدف كلي درس:

جو پس از پايان درساهداف رفتاري(دانش

  قادر خواهد بود)

  ارزشيابي و فعاليتهاي تكميلي نحوه ارائه درس(الگوي تدريس) حيطه

مكانيسم تحريك سيستم چشايي توسط طعم هاي اصلي-1
  را بداند.

ساختمان جوانه هاي چشايي و محل قرارگيري آنها را -2
  بداند.

 مسير ارسال پيام هاي چشايي به سيستم عصبي مركزي-3
  را شرح دهد.

  ساختمان غشا بويايي و سلول هاي بويايي را بداند.-4
  مكانيسم تحريك سلول هاي بويايي را توضيح دهد. -5
مسير هاي عصبي ارسال پيام هاي بويايي به سيستم  -6

 عصبي مركزي را بيان كند.
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  فرم تدوين طرح درس
  

 وخونعنوان درس:فيزيولوژي اعصاب
  پيش نياز: 

 گلبول هاي قرمز و سفيدموضوع جلسه:
  

 گروه هدف: دانشجويان پزشكي
  تعداد دانشجويان:

  ارائه كننده:دكتر شيرين ببري هفدهمزمان:جلسه

  هدف كلي درس:

اهداف رفتاري(دانشجو پس از پايان درس

  واهد بود)قادر خ

  ارزشيابي و فعاليتهاي تكميلي نحوه ارائه درس(الگوي تدريس) حيطه

 مشخصات گلبول هاي قرمز را بداند.-1
نواحي توليد گلبول هاي قرمز را نام برده و مراحل  -2

  ساخت وتمايز آن  را توضيح دهد.
و اسيد فوليك را در  B12نقش اريتروپويتين، ويتامين  -3

  مز شرح دهد.تنظيم گلبول هاي قر
  ساختمان هموگلوبين و عملكرد آن را شرح دهد.-4
متابوليسم آهن و اهميت آن در ساختمان هموگلوبين را -5

  بيان كند.
  تخريب گلبول هاي قرمز را توضيح دهد. -6
انواع آنمي نام برده واثرات آنمي بر دستگاه گردش  -7

  خون را توضيح دهد.
  انواع پلي سيتمي را شرح دهد. -8
گلبول هاي سفيد را طبقه بندي نموده وويژگي هاي آنها -9

  را بيان كند.
مراحل مربوط به توليد گلبول هاي سفيد را شرح  -10

  دهد.
خصوصيات دفاعي نوتروفيل ها و ماكروفاژها را  -11

  بداند.
  سيستم رتيكولواندوتليال را شرح دهد.-12
  فرآيند التهاب را بيان كند. -13
و نوتروفيل ها را در التهاب شرح  پاسخ ماكروفاژها -14

  دهد.
كنترل فيدبك پاسخ هاي ماكروفاژ و نوتروفيل ها بيان  -15

  نمايد.
  ويژگي هاي ائوزينوفيل ها وبازوفيل ها را شرح دهد. -16
اختالالت ناشي از كاهش توليد گلبول هاي  -17

  سفيدوتوليد بدون كنترل آنها را توضيح دهد.
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    راهنماي مطالعاتي استاد راهنماي مطالعاتي دانشجو

  كتاب فيزيولوژي پزشكي (گايتون)-1
  مروري بر فيزيولوژي پزشكي(گانونگ)-2

1-Principles of neural science (Kandel) 

  

  

  : دكتر شيرين ببرينام ونام خانوادگي عضو هئيت علمي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  فرم تدوين طرح درس
  

 وخونعنوان درس:فيزيولوژي اعصاب
  پيش نياز: 

 هموستاز وانعقاد خونموضوع جلسه:
  

 گروه هدف: دانشجويان پزشكي
  تعداد دانشجويان:

  نده:دكتر شيرين ببريارائه كن هجدهمزمان:جلسه

  هدف كلي درس:

اهداف رفتاري(دانشجو پس از پايان درس

  قادر خواهد بود)

  ارزشيابي و فعاليتهاي تكميلي نحوه ارائه درس(الگوي تدريس) حيطه

هموستاز را تعريف كرده ومكانيسم هاي مربوط به آن را-1
  شرح دهد.

  مراحل انعقاد خون وتشكيل لخته را توضيح دهد.-2
  فيد بك مثبت در تشكيل لخته را شرح دهد. -3
  مكانيسم داخلي وخارجي انعقاد را شرح دهد. -4
  نقش يون كلسيم را در انعقاد بيان كند. -5
  عوامل ضد انعقاد داخل عروقي را شرح دهد. -6
  نقش پالسمينوژن در حل شدن لخته را بيان كند. -7
يزي فاكتورهاي انعقادي را كه كمبود آنها موجب خونر-8

  مي شود بداند.
  حاالت ترومبوآمبوليك در انسان را بيان كند.-9

   برخي از داروهاي ضد انعقاد مورد استفاده را نام ببرد.-10

 شناختي

  شناختي

  

  شناختي

  

   شناختي

  

  شناختي

 سخنراني

    "  

  

  

    "  

    "  

  

  

    "  

    "  

      

  امتحان تستي چهارگزينه اي پايان ترم

"  

  

  

"  

"  

  

  

"  

"  

    راهنماي مطالعاتي استاد هنماي مطالعاتي دانشجورا

  كتاب فيزيولوژي پزشكي (گايتون)-1
  مروري بر فيزيولوژي پزشكي(گانونگ)-2

1-Principles of neural science (Kandel) 

  

  

  : دكتر شيرين ببرينام ونام خانوادگي عضو هئيت علمي

  
 



  فرم تدوين طرح درس
  

  دن و كليه هفيزيولوژي مايعات ب عنوان درس:
  پيش نياز:

 موضوع جلسه:
  (رئوس مطالب)

 پزشكي دانشجويانگروه هدف:
  تعداد دانشجويان:

  دكتر ناصر احمدي اصلارائه كننده:  زمان:

  

  فيزيولوژي مايعات بدن هدف كلي درس: )1

  ي و فعاليتهاي تكميليارزشياب نحوه ارائه درس(الگوي تدريس)  حيطه اهداف رفتاري(دانشجو پس از پايان درس قادر خواهد بود)

آب را براي يك موجود زنده بيان اهميت 
 آند.

مقدار آب بدن و عوامل موثر بر ميزان آن 
 را بيان آند

چگونگي توزيع آب در بدن انسان را توضيح 
 دهد.

 اصل ايزواسموتيك را بيان آند.
مواد مهم توزيع يافته در بخشهاي مختلف 

 بدن را نام ببرد
تالفات غلظت مواد در علل متفاوت بودن اخ

 بخشهاي مختلف را بيان آند.
 دركته را ليالوالريته و اسموممفاهيم اس

 آند.
  

 شناختي
  شناختي
  شناختي
  شناختي
  شناختي
  شناختي
  شناختي

 )استادسخنراني ( با محوريت
  )استادسخنراني ( با محوريت 
  )استادسخنراني ( با محوريت 
  )استادسخنراني ( با محوريت 

  )استادبا محوريت  سخنراني (
  )استادسخنراني ( با محوريت 
  )استادسخنراني ( با محوريت 

  

  امتحان تستي در وسط و آخر ترم
  امتحان تستي در وسط و آخر ترم
  امتحان تستي در وسط و آخر ترم
  امتحان تستي در وسط و آخر ترم
  امتحان تستي در وسط و آخر ترم
  امتحان تستي در وسط و آخر ترم

  تي در وسط و آخر ترمامتحان تس
  

  راهنماي مطالعاتي استاد راهنماي مطالعاتي دانشجو

 فيزيولوژي پزشكي (گايتون) -1

 مروري بر فيزيولوژي پزشكي -2

3- Principle of physiology    

 كتابهاي نامبرده در ستون اول -1

2- Renal physiology 

3- The kidney  

توضيح اينكه براي همه مباحث نامبرده در 

  رانسها مشترك ميباشدروزهاي مختلف رف

  ناصر احمدي اصلدكتر  نام ونام خانوادگي عضو هئيت علمي:



  
  فرم تدوين طرح درس

  
  فيزيولوژي مايعات بدن و كليه  عنوان درس:

  پيش نياز:
 موضوع جلسه:

  (رئوس مطالب)
 پزشكي دانشجويانگروه هدف:

  تعداد دانشجويان:
  دكتر ناصر احمدي اصلارائه كننده:  زمان:

  و ساختمان كليه  فيزيولوژي مايعات بدن لي درس:هدف ك )2

  ارزشيابي و فعاليتهاي تكميلي نحوه ارائه درس(الگوي تدريس) حيطه اهداف رفتاري(دانشجو پس از پايان درس قادر خواهد بود)

يتة لمايعات بدن را بدنبال ورود و خروج محلول با اسموالليته تغييرات حجم و اسموال
                                                                                      مختلف توضيح دهد. 

                                       يرگي را توضيح دهد.ولينگ موثر در مبادالت مرنيروهاي استا
                                                               ي را بيان كند. والنفقش مهم عروق ن
                                          . شرح دهدز را خي يز را تعريف كرده و علل مهمخ

                                                                حداقل ده عمل كليه را نام ببرد.
           د بيان كند. ند در بدن ايجاد شونتوان ها مي دنبال آسيب كليهاختالالتي را كه ب

.                                                   ك كليه را توضيح دهد يساختمان ماكروسكوپ
                                      كليه را اسم برده و ساختمان آنرا توضيح دهد.  يواحد عمل
                                                        نفرون را با جزئيات آن رسم كند.  ساختمان

و اختالفات آنها را بيان كند.  را تعريف نمودهشري و مجاور مركزي را قدو نوع نفرونهاي 
                                                   وظيفة اصلي نفرونهاي مجاور مركزي را بيان كند.

                                              مرولي و وظيفة آنرا بيان كند. لودستگاه مجاور گ
  موجود در دستگاه مجاور گلومرولي با اعمال آنها را توضيح دهد يسلولها
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  شناختي
  شناختي
  شناختي
  شناختي
  شناختي
  شناختي
  شناختي
  شناختي
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  يشناخت

  )استادسخنراني ( با محوريت 
  

  )استادسخنراني ( با محوريت 
  )استادسخنراني ( با محوريت 
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  )استادسخنراني ( با محوريت 
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  )استادبا محوريت سخنراني ( 
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  امتحان تستي در وسط و آخر ترم
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  در وسط و آخر ترمامتحان تستي 
  امتحان تستي در وسط و آخر ترم
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  امتحان تستي در وسط و آخر ترم
  امتحان تستي در وسط و آخر ترم
  امتحان تستي در وسط و آخر ترم
  امتحان تستي در وسط و آخر ترم

  نام ونام خانوادگي عضو هئيت علمي:
  ناصر احمدي اصلتر دك

  



  
 فرم تدوين طرح درس

  
  فيزيولوژي مايعات بدن و كليه  عنوان درس:

  پيش نياز:
 موضوع جلسه:

  (رئوس مطالب)
 پزشكي دانشجويانگروه هدف:

  تعداد دانشجويان:
  دكتر ناصر احمدي اصلارائه كننده:  زمان:

  و فرايندهاي پايه كليوي هدف كلي درس:  ساختمان كليه )3

  ارزشيابي و فعاليتهاي تكميلي نحوه ارائه درس(الگوي تدريس) حيطه ري(دانشجو پس از پايان درس قادر خواهد بود)اهداف رفتا

  حداقل ده عمل كليه را نام ببرد.
  د بيان كند. ند در بدن ايجاد شونتوان ها مي اختالالتي را كه بدنبال آسيب كليه

  .ك كليه را توضيح دهد يساختمان ماكروسكوپ
  كليه را اسم برده و ساختمان آنرا توضيح دهد.  يملواحد ع

  ساختمان نفرون را با جزئيات آن رسم كند. 
و اختالفـات آنهـا را بيـان     را تعريف نمودهشري و مجاور مركزي را قدو نوع نفرونهاي 

  كند. 
  وظيفة اصلي نفرونهاي مجاور مركزي را بيان كند.

  كند. مرولي و وظيفة آنرا بيان لودستگاه مجاور گ
  موجود در دستگاه مجاور گلومرولي با اعمال آنها را توضيح دهد .  يسلولها
 اي كليه را شرح دهد. ايهپاي از روندهاي  خالصه

  را اسم برده و آنها را تعريف كند. ليهروندهاي پاية ك
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شناختي               
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  امتحان تستي در وسط و آخر ترم
  امتحان تستي در وسط و آخر ترم
  امتحان تستي در وسط و آخر ترم
  امتحان تستي در وسط و آخر ترم
  امتحان تستي در وسط و آخر ترم

  ط و آخر ترمامتحان تستي در وس
  

  امتحان تستي در وسط و آخر ترم
  امتحان تستي در وسط و آخر ترم
  امتحان تستي در وسط و آخر ترم
  امتحان تستي در وسط و آخر ترم
  امتحان تستي در وسط و آخر ترم

  
   نام ونام خانوادگي عضو هئيت علمي:

  ناصر احمدي اصلدكتر 
  
  



  
  

 فرم تدوين طرح درس
  

  ي مايعات بدن و كليه فيزيولوژ عنوان درس:
  پيش نياز:

 موضوع جلسه:
  (رئوس مطالب)

 پزشكي دانشجويانگروه هدف:
  تعداد دانشجويان:

  دكتر ناصر احمدي اصلارائه كننده:  زمان:

  )تصفيه گلومرولي (هدف كلي درس: فرايندهاي پايه كليه  )4

  ارزشيابي و فعاليتهاي تكميلي درس(الگوي تدريس)نحوه ارائه  حيطه اهداف رفتاري(دانشجو پس از پايان درس قادر خواهد بود)

 يه شده را توضيح دهد.فتص عمقدار و تركيب ماي

 را بيان كند. پالسما  مايع تصفيه شده با ميان تفاوتهاي جزئي

 خصوصيات آنها را بيان كند. با اي همراه  تصفيه دهاي مختلف س اليه

مثل آلبومين را به ترتيـب   پروتئينهاي درشتتصفيه ت كننده از عانمعلل مهم م
 اهميت بيان كند. 

 ومرولي را اسم ببرد. لنيروهاي موثر در تصفيه گ

 عوامل موثر بر ميزان تصفية گلومرولي را اسم ببرد.

 مكانيسم هاي خود تنظيمي را اسم ببرد.

 گلومرولي را شرح دهد. –يك توبولي دفي

 ا شرح دهد.ي رولاور گلومرجاز سلولهاي م نينعوامل آزاد كنندة ر

 و اثرات آن در كليه را بيان كند.  نسينچگونگي توليد آنژيوت
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  )استاد( با محوريت  سخنراني
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  امتحان تستي در وسط و آخر ترم
  امتحان تستي در وسط و آخر ترم
  امتحان تستي در وسط و آخر ترم

  وسط و آخر ترم امتحان تستي در
  

  امتحان تستي در وسط و آخر ترم
  امتحان تستي در وسط و آخر ترم
  امتحان تستي در وسط و آخر ترم
  امتحان تستي در وسط و آخر ترم
  امتحان تستي در وسط و آخر ترم
  امتحان تستي در وسط و آخر ترم

  نام ونام خانوادگي عضو هئيت علمي:
  ناصر احمدي اصلدكتر 

  
 



  
  فرم تدوين طرح درس

  فيزيولوژي كليهعنوان درس:
  پيش نياز:

 موضوع جلسه:
  (رئوس مطالب)

 پزشكي دانشجويانگروه هدف:
  تعداد دانشجويان:

  دكتر ناصر احمدي اصلارائه كننده:  زمان:

  ( بازجذب و ترشح توبولي) و تغليظ ادرار فرايندهاي پايه كليههدف كلي درس:  )5

  ارزشيابي و فعاليتهاي تكميلي نحوه ارائه درس(الگوي تدريس) حيطه ز پايان درس قادر خواهد بود)اهداف رفتاري(دانشجو پس ا

  هد.يمال را به ترتيب توضيح دزا در توبول پروگئيدهآب و كريستالوجذب مراحل باز

  .را بيان كندمواد مختلف در توبولها مكانيسم و درصد بازجذب 

 را نام ببرد. يينئمل پروئخصوصيات مربوط به انتقال بواسطه حا

 ي را توضيح دهد.وحداكثر انتقال و آستانة كلي

 چگونگي بازجذب پروتئين ها را بيان كند.

 توبولي و برخي عوامل مهم موثر در آن را شرح دهد . –تعادل گلومرولي 

 را تعريف كرده و چگونگي محاسبه آنرا بيان كند. رنس پالسماييكلي

خون كليـوي را  ندازه گيري ميزان تصفية گلومرولي و جريان مواد مورد استفاده براي ا
 اسم ببرد. 

 ديگر مواد را درك كند. سو كليرن وليننيا سروابط مابين كليرن

  غلظت مواد تصفيه شده در طول توبولها را شرح دهد. 
  .دفع اجباري و اختياري آب راتوضيح دهد

  را توضيح دهد.  هبافت قشري و مركزي كلياسمزي وضعيت 
  گراديان مركزي را بيان كند.  براي ايحاد الفسيستم چند برابر كننده جريان مخ

  د.ننقش مويرگهاي مستقيم در حفظ گراديان مركزي را بيان ك
 و عـدم حضـور   در دو حالت حضـور را توبولها  طولسرنوشت مايع تصفيه شده در 

  ادراري توضيح دهد.  هورمون ضد
  روابط رياضي آنها را بيان كند.  ا درك نموده وآب آزاد ركليرنس اسمولي و  سنركلي
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  ناصر احمدي اصلدكتر  نام ونام خانوادگي عضو هئيت علمي:



  
  

  فرم تدوين طرح درس
  فيزيولوژي كليهعنوان درس:

  پيش نياز:
 موضوع جلسه:

  (رئوس مطالب)
 پزشكي دانشجويانگروه هدف:

  تعداد دانشجويان:
  دكتر ناصر احمدي اصلارائه كننده:  زمان:

   فشار خون پتاسيم و كلسيم مايع خارج سلولي، تنظيم كليوي سديمتنظيم غلظت كلي درس: ، هدف  )6

  ارزشيابي و فعاليتهاي تكميلي نحوه ارائه درس(الگوي تدريس) حيطه اهداف رفتاري(دانشجو پس از پايان درس قادر خواهد بود)

 راههاي كنترل غلظت سديم مايعات بدن را اسم ببرد.

 رز فشاري را توضيح دهد.ناتريورز و ديو

  را توضيح دهد. ADHتغييرات بوجود آمده در سندروم ترشح نابجاي 
  نقش ناتريورز و ديورز فشاري در كنترل حجم و فشار خون توضيح دهد.

  اعمال مهم كلسيم، فسفات و منيزيوم در بدن را نام ببرد.
 ميزان تصفيه گلومرولي اين يونها را توضيح دهد.

 دفع كليوي كلسيم را نام ببرد.عوامل موثر بر 

  نقش هورمون پاراتورمون در كنترل كلسيم و فسفات مايعات بدن را بيان كند.
  توزيع طبيعي پتاسيم بدن را بيان كند.

  چگونگي تبادالت غشايي پتاسيم را بيان كند.
  عوامل موثر در تنظيم داخلي پتاسيم را بيان كند.

  تاسيم در قطعات توبولي نفرون را توضيح دهد.مكانيسمهاي پاية كليوي براي پردازش پ
  و رابطة بين آن دو را درك كند. بداندمقادير پتاسيم ورودي و خروجي را 

  محل اصلي ترشح پتاسيم را نام برده و عوامل موثر بر ميزان ترشح را بيان كند.
  دوسترون را بيان كند.لمكانيسم و محل اثر هورمون آ
  ليال را توضيح داده و عوامل موثر بر مقدار آنرا توضيح دهد.اختالف پتانسيل ترانس اپي ت

  يوريتكها بر مقدار دفع كليوي پتاسيم را بيان كند. دنقش 
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  ناصر احمدي اصلدكتر  نام ونام خانوادگي عضو هئيت علمي:



  
  رم تدوين طرح درسف

  فيزيولوژي كليهعنوان درس:
  پيش نياز:

 موضوع جلسه:
  (رئوس مطالب)

 پزشكي دانشجويانگروه هدف:
  تعداد دانشجويان:

  دكتر ناصر احمدي اصلارائه كننده:  زمان:

  مايعات بدن و مكانيسم دفع ادرارPHتنظيم هدف كلي درس: )7

  زشيابي و فعاليتهاي تكميليار نحوه ارائه درس(الگوي تدريس) حيطه اهداف رفتاري(دانشجو پس از پايان درس قادر خواهد بود)

غلظت طبيعي يون هيدروژن در مايعات بدن را بيان كند.                                         
اسيدهاي مهم توليد شده در بدن را نام ببرد.                                                                      

مايعات بدن را بيان كند.                                             PHاهميت سيستمهاي كنترل كننده 
بافرهاي مهم داخل و خارج سلولي را نام ببرد.                                                               

    معادله هندرسون هاسلباخ را بيان نموده و اهميت آنرا در تعريف بافر خوب توضيح دهد.    
را توضيح دهد.                        (Open system)عملكرد بافر بيكربناتي در سيستم باز 

                                      را توضح دهد.                      PHنقش سيستم تنفسي در كنترل 
عملكرد كليه ها بر روي بيكربنات را توضيح دهد.                                                                

              قليايي را كنترل مينمايد.                                     PHتوضيح دهد چگونه كليه 
اسيد تيتره توليد شده در نفرون را توضيح دهد.                                                                     

چرخه آمونياك را در نفرون كليه توضيح دهد.                                                         
لكالوز را تعريف نموده و انواع و علل آنها را توضيح دهد.                                   اسيدوز و آ

چگونگي جبران اسيدوز  و آلكالوز حاد را بيان كند.                                                             
قسمتهاي مختلف مجاري ادراري را نام ببرد.                                                                         

مجاري ادراري و رفلكس ادراري را شرح دهد.                                 چگونگي عصب گيري
                                          كنترل ارادي دفع ادرار را شرح دهد.                                      

  اختالالت مهم دفع ادرار را نام ببرد.
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 ناصر احمدي اصلدكتر  نام ونام خانوادگي عضو هئيت علمي:
 



 
  فرم تدوين طرح درس

 عنوان درس:
و  فيزيولوژي غدد درون ريز

  دستگاه تناسلي
  1از: فيزيولوژي پيش ني

 موضوع جلسه:

  سيستم غدد درون ريزكليات 
 دانشجويان مقطع علوم پايه گروه هدف:

  نفر 120تعداد دانشجويان:
  ارائه كننده:دكتر كيهان منش  دقيقه90زمان:

 هورمون انواع و آشنايي با سازمان دهي سيستم غدد درون ريزهدف كلي درس:

  ارزشيابي و فعاليتهاي تكميلي نحوه ارائه درس(الگوي تدريس)  حيطه  رس قادر خواهد بود)اهداف رفتاري(دانشجو پس از پايان د
انواع واسطه هاي شيميايي را تعريف نموده و نقش آنهـا را در هماهنـگ سـازي اعمـال بـدن       -1

  توضيح دهد.
  تقسيم بندي ساختماني هورمونها را شرح داده و نحوه سنتز آنها را بيان نمايد. -2

وجه به تقسيم بندي ساختماني، نحوه ترشح هورمونهاي مختلف، انتقـال ايـن هورمونهـا در    با ت -3
 جريان خون ونيز كليرنس آنهارا شرح دهد.

مكانيسم هاي درگير در كنترل ترشح هورمونها شامل مكانيسم فيدبك منفي، فيدبك مثبـت و   -4
 كنترل زماني را توضيح دهد.

دهد. (نقش گيرنده هـاي هورمـوني، نحـوه ايجادسـيگنالهاي      مكانيسم اثر هورمونها را توضيح -5
داخل سلولي پس از فعال شدن گيرنده، توجيه مكانيسمهاي پيك ثانويه كه به عنوان واسطه عمل 

 هورمونها در سلول ها مي باشند و هورمونهايي كه عمدتاً بر ماشين ژنتيكي سلول موثرند).

اســتفاده از روشــهاي راديــو ايمنواســي و روش انــدازه گيــري غلظــت هورمونهــا در خــون بــا  -6
ELISA .را بيان نمايد  
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  امتحان تستي در وسط و آخر ترم
  

  تي استادراهنماي مطالعا  راهنماي مطالعاتي دانشجو
 فيزيولوژي پزشكي گايتون -1
2-  

1-Endocrine physiology, Kacsoh 
2-Text book of physiology, Bern et al.  

  دكتر كيهان منش :نام ونام خانوادگي عضو هيئت علمي



 فرم تدوين طرح درس
 عنوان درس:

  فيزيولوژي غدد درون ريز
  و دستگاه تناسلي

  1پيش نياز: فيزيولوژي 

 لسه:موضوع ج

  يپوتاالموسهغده هيپوفيز و آشنايي با 
  گروه هدف:

  دانشجويان مقطع علوم پايه 
  نفر 120تعداد دانشجويان:

  ارائه كننده:دكتر كيهان منش  دقيقه90زمان:

 
 هورمونهاي مربوط به غده هيپوفيز و ارتباط هيپوتاالموس با هيپوفيز جهت كنترل ترشحات هيپوفيز هدف كلي درس:

 
(دانشجو پس از پايان درس قادر  تارياهداف رف

  خواهد بود)
  ارزشيابي و فعاليتهاي تكميلي  نحوه ارائه درس(الگوي تدريس)  حيطه

 مشخصات غده هيپوفيز را از نظر آناتوميك و بافتي بيان نمايد. -1
 هورمونهاي مترشحه از غده هيپوفيز را ليست كند. -2
 .انواع سلولهاي آدنو هيپوفيز را ذكر كند -3
 نحوه ارتباط هيپوتاالموس و هيپوفيز را توضيح دهد. -4
 اثرات متابوليك هورمون رشد را شرح دهد. -5
 نقش هورمون رشد در رشد غضروف و استخوان را بيان نمايد. -6
 ويژگيها و عملكرد فاكتورهاي رشد شبه انسوليني را شرح دهد. -7
 دهد.عوامل دخيل در تنظيم ترشح هورمون رشد را  شرح  -8
 اختالالت مربوط به ترشح هورمون رشد را توجيه كند. -9

 غده هيپوفيز خلفي و رابطه آن با هيپوتاالموس را بيان كند. -10
ساختمان شيميايي و عملكرد هورمونهاي مترشحه از نورو هيپوفيز را  -11

  بيان نمايد.
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 راهنماي مطالعاتي استاد راهنماي مطالعاتي دانشجو

  فيزيولوژي پزشكي گايتون -1
2-  

1-Endocrine physiology, Kacsoh 
2-Text book of physiology, Bern et al.  

  : نام ونام خانوادگي عضو هيئت علمي
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  فرم تدوين طرح درس

 عنوان درس:
  فيزيولوژي غدد درون ريز

  و دستگاه تناسلي
  1پيش نياز: فيزيولوژي 

 موضوع جلسه:
غده تيروئيد و هورمونهاي آشنايي با 

  آن

  گروه هدف:
  ان مقطع علوم پايهدانشجوي 

  نفر 120تعداد دانشجويان:

  ارائه كننده:دكتر كيهان منش دقيقه90زمان:

  غده تيروئيد و هورمونهاي مترشحه از آن آشنايي با هدف كلي درس:
  يارزشيابي و فعاليتهاي تكميل نحوه ارائه درس(الگوي تدريس)  حيطه اهداف رفتاري(دانشجو پس از پايان درس قادر خواهد بود)

 مشخصات غده تيروئيد را از نظر آناتوميك و بافتي بيان نمايد. -1
نحوه ساخت هورمونهاي تيروييدي و مواد مورد نيـاز بـراي سـنتز آنهـا را      -2

 توضيح دهد.
 نحوه آزادي تيروكسين و تري يدوتيرونين را شرح دهد. -3
ال آنهـا  نحوه انتقال تيروكسين و تري يدوتيرونين را در جريان خون وانتق -4

 به بافتهاي هدف توضيح دهد.
 نقش هورمونهاي تيروئيدي را در رونويسي از ژنهاي هسته بيان كند. -5
 تاثير هورمونهاي تيروئيدي را بر فعاليت متابوليك سلولها بيان كند. -6
 تاثير هورمونهاي تيروئيدي را بر رشد توضيح دهد. -7
هاي اختصاصي بـدن توضـيح   اثرات هورمونهاي تيروئيدي را بر مكانيسم  -8

 دهد.
 نحوه تنظيم ترشح هورمون تيروئيد را بيان كند. -9

 عملكرد مواد ضد تيروئيد را شرح دهد. -10
عالئم و اختالالت مربوط به هيپو تيروئيدي وهيپرتيروئيدي و علت بروز  -11

  آنها را بيان نمايد.
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   دكتر كيهان منش  :نام ونام خانوادگي عضو هيئت علمي



 
 

  فرم تدوين طرح درس
 عنوان درس:

  فيزيولوژي غدد درون ريز
  و دستگاه تناسلي

  1پيش نياز: فيزيولوژي 

 موضوع جلسه:
شنايي با غدد فوق كليه و هورمونهاي آ

 كورتيكوستروئيدي
  

دانشجويان مقطع گروه هدف:
  علوم پايه

  نفر 120تعداد دانشجويان:

  ارائه كننده:دكتر كيهان منش دقيقه90زمان:

 غدد فوق كليه و هورمونهاي كورتيكوستروئيديآشنايي با   هدف كلي درس:
  ارزشيابي و فعاليتهاي تكميلي نحوه ارائه درس(الگوي تدريس)  حيطه در خواهد بود)اهداف رفتاري(دانشجو پس از پايان درس قا

 مشخصات غدد آدرنال را از نظر آناتوميك و بافتي بيان نمايد. -1
 نحوه ساخت وترشح هورمونهاي بخش قشري فوق كليه را توضيح دهد. -2
فتهـاي هـدف   اعمال مينرالوكورتيكوئيدها و اثرات آلدوسترون بر كليه و با -3

 ديگر آن ( غدد بزاقي،غدد عرق  سلولهاي اپيتليال روده) را شرح دهد.
 مكانيسم سلولي عمل آلدوسترون را بيان كند. -4
تاثير گلوكوكورتيكوئيدها وكورتيزول را بر متابوليسم كربوئيدراتها ،چربيهـا   -5

 و پروتئينها توضيح دهد.
 دهد.نقش كورتيزول در استرس و التهاب را شرح  -6
 اثرات كورتيزول را بر بافتهاي مختلف بدن بيان كند. -7
 مكانيسم سلولي اثر كورتيزول را شرح دهد. -8
 نحوه تنظيم ترشح كورتيزول را بيان كند. -9

 نقش آندروژنهاي فوق كليه را شرح دهد. -10
  اختالالت مربوط به ترشحات قشر فوق كليه را شرح دهد. -11
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  دكتر كيهان منش: نام ونام خانوادگي عضو هيئت علمي



  فرم تدوين طرح درس
 عنوان درس:

و دستگاه  فيزيولوژي غدد درون ريز
  تناسلي

  1پيش نياز: فيزيولوژي 

آشنايي با پانكراسموضوع جلسه:
وهورمونهاي جزاير النگر هانس و ديابت 

 مليتوس
  

دانشجويان مقطع گروه هدف:
  وم پايهعل

  نفر 120تعداد دانشجويان:

  ارائه كننده:دكتر كيهان منش  دقيقه90زمان:

 پانكراس وهورمونهاي جزاير النگر هانس و ديابت مليتوسآشنايي با  هدف كلي درس:
  كميليارزشيابي و فعاليتهاي ت نحوه ارائه درس(الگوي تدريس) حيطه اهداف رفتاري(دانشجو پس از پايان درس قادر خواهد بود)

فيزيولوژيـك و بـافتي بيـان     مشخصات پانكراس را از نظر آناتوميـك،  -1
 نمايد.

چربيها و پروتئينها توضيح  تاثير انسولين را بر متابوليسم كربوئيدراتها ، -2
 دهد.

 نحوه كنترل ترشح انسولين را شرح دهد. -3
 عوامل موثر بر تحريك ترشح انسولين را توضيح دهد. -4
 ن در تعويض متابوليسم كربوئيدرات و چربي را بيان كند.نقش انسولي -5
 عملكرد گلوكاگون را شرح دهد. -6
 اثرات گلوكاگون بر متابوليسم گلوكز را توضيح دهد. -7
 نحوه تنظيم ترشح گلوكاگون رابيان كند. -8
 اعمال سوماتوستاتين را بيان نمايد. -9

را با ذكر عالئم بيان  انواع ديابت وابسته وغير وابسته به انسولين -10
 نمايد.

 عالئم هيپرانسولينمي را شرح دهد.-11
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1-Endocrine physiology, Kacsoh 
2-Text book of physiology, Bern et al.  

  دكتر كيهان منش :نام ونام خانوادگي عضو هيئت علمي



  فرم تدوين طرح درس
فيزيولوژي غدد درونعنوان درس:

  و دستگاه تناسلي ريز
  1پيش نياز: فيزيولوژي 

آشنايي با متابوليسم كلسيمموضوع جلسه:
وفسفات و ساختمان استخوان و نقشهاي 

  هورمونهاي مختلف

دانشجويان گروه هدف:
  مقطع علوم پايه

  نفر 120تعداد دانشجويان:

  ارائه كننده:دكتر كيهان منش  دقيقه90زمان:

 ، هورمون پاراتيروئيد و كلسي تونينD، ويتامين ساختمان استخوان ،بوليسم كلسيم وفسفاتآشنايي با متا هدف كلي درس:
  ارزشيابي و فعاليتهاي تكميلي نحوه ارائه درس(الگوي تدريس) حيطه اهداف رفتاري(دانشجو پس از پايان درس قادر خواهد بود)

 يد.ميزان كلسيم وفسفات را در پالسما ومايع خارج سلولي بيان نما -1
اثرات فيزيولوژيك تغيير غلظت كلسيم وفسفات غيـر اسـتخواني در مايعـات     -2

 خارج سلولي را توضيح دهد.
 نحوه جذب و دفع كلسيم وفسفات را از دستگاه گوارش شرح دهد. -3
ساختمان بافتي استخوان ،تشكيل وجذب استخوان وتغيير شكل اسـتخوان را   -4

 توضيح دهد.
را لسيم وفسفات در بافت استخوان و تعادل آنها مكانيسم رسوب و جذب ك -5

 با مايعات خارج سلولي شرح دهد.                                     
 فعال راشرح دهد. Dمكانيسم توليد ويتامين  -6
 بر جذب كلسيم وفسفات را بيان كند. Dنحوه تاثير ويتامين  -7
 .ساختمان بافتي غدد پاراتيروئيد را توضيح دهد -8
 نحوه ساخت و ساختمان هورمون پاراتيروئيد را بيان كند. -9

اثرات هورمون تيروئيد بر تنظيم ميزان كلسيم مايع خارج سـلولي در بافـت    -10
 دستگاه گوارش و كليه ها شرح دهد. استخوان ،

 مكانيسم كنترل ترشح هورمون پاراتيروئيد را توضيح دهد. -11
 ان كلسيم وفسفات را بيان كند.نقش كلسي تونين در كنترل ميز -12
  اختالالت مربوط به هورمون پاراتيروئيد را شرح دهد. -13
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 ماي مطالعاتي استادراهن ماي مطالعاتي دانشجوراهن
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1-Endocrine physiology, Kacsoh 
2-Text book of physiology, Bern et al.  



  فرم تدوين طرح درس
 عنوان درس:

  و دستگاه تناسليفيزيولوژي 
  1پيش نياز: فيزيولوژي 

 موضوع جلسه:
اعمال توليد مثلي هورموني مردان و نقش غده  

  پينئال

  گروه هدف:
  ويان مقطع علوم پايهدانشج

  نفر 120تعداد دانشجويان:

  ارائه كننده:دكتر كيهان منش  دقيقه90زمان:

  اعمال توليد مثلي هورموني مردان و نقش غده پينئال هدف كلي درس:

  كميليارزشيابي و فعاليتهاي ت  ئه درس(الگوي تدريس)انحوه ار حيطه اهداف رفتاري(دانشجو پس از پايان درس قادر خواهد بود)

 آناتومي فيزيولوژيك اندام جنسي مرد را توضيح دهد. -1
 مراحل اسپرماتوژنز و عوامل هورموني محرك مؤثر برآن را شرح دهد. -2
تركيب مني را مشخص نموده و نقش كيسه هاي منـي و غـده پروسـتات را در تشـكيل آن      -3

 توضيح دهد.
 ظرفيت يابي اسپرماتوزوئيدها را توضيح دهد. -4
 اكنش آكروزومي را بيان كند.و -5
 علل عدم باروري و اسپرماتوژنز غير طبيعي را در مردان بيان نمايد. -6
 نقش اعصاب درگير در عمل جنسي مرد را بيان كند. -7
 مراحل عمل جنسي مرد را شرح دهد. -8
 نحوه ترشح،متابوليسم و شيمي هورمونهاي جنسي مردانه را توضيح دهد. -9

ون در تكامل جنيني و پيدايش صفات جنسي اوليه و ثانويه بالغين شرح دهد.نقش تستوستر -10
 مكانيسم اثر داخل سلولي تستوسترون را بيان كند. -11
نقش محور هيپوتاالموسي و هيپوفيزي را در ترشح هورمونهـاي جنسـي مردانـه و كنتـرل      -12

 عمل جنسي مرد شرح دهد.
 د.اختالالت عملكرد جنسي مرد را شرح ده -13
  نقش غده پينئال را در كنترل باروري توضيح دهد. -14
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  دكتر كيهان منش نام ونام خانوادگي عضو هيئت علمي:
 



  فرم تدوين طرح درس
 عنوان درس:

  فيزيولوژي غدد درون ريز
  و دستگاه تناسلي

  1پيش نياز: فيزيولوژي 

 موضوع جلسه:
فيزيولوژي زنان پيش از بارداري و  

  هورمونهاي زنان
  

  گروه هدف:
  دانشجويان مقطع علوم پايه
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 تاثير پروژسترون ها را بر بافتهاي توليد مثلي شرح دهد. -5
 چرخه ماهانه اندو متر و قاعدگي را توضيح دهد. -6
ا در ترشح هورمونهاي جنسي زنانه و كنتـرل  نقش محور هيپوتاالموسي و هيپوفيزي ر -7

 ريتم ماهانه زن شرح دهد.
 تخمداني را توجيه نمايد. -هيپوفيزي –نوسان فيدبكي دستگاه هيپوتاالموسي  -8 
 مفهوم واژه هاي بلوغ و منارك را بيان كند. -9

 يائسگي را شرح دهد. -10
 اختالالت ترشحي تخمدانها را توضيح دهد. -11
تم عصبي را در عمل جنسي زن بيان نمـوده و مراحـل مربوطـه را شـرح     نقش سيس -12

 دهد.
  باروري زن و عوامل دارويي مورد استفاده براي جلوگيري از باروري را بيان نمايد. -13
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 غ و بارور شدن تخمك را توضيح دهد.مراحل بلو -1
 تغذيه رويان در رحم را شرح دهد. -2
 آناتومي فيزيولوژيك جفت و تكامل آن را شرح دهد. -3
هورمونهاي مترشحه در طي دوران بارداري و عملكرد آنهـا را در ايـن دوره    -4

 توضيح دهد.
،تغذيه، پاسخ بدن مادر به حـاملگي را شـرح دهـد( تغييـر وزن ، متابوليسـم      -5

 دستگاه گردش خون، دستگاه تنفس و دستگاه ادراري).
 مكانيسم زايمان و عوامل هورموني و مكانيكي در گير در آن را شرح دهد. -6
عوامل هورموني درگير در تكامل پستانها و ترشـح شـير پـس از زايمـان را      -7

 توضيح دهد.
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