
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 دااگشنه آزاد اسالمي مشهد 

 مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم زپشكي 

 زپشكيدادکشنه 
 واحد نظري 28.0 :و نوع واحد) نظري/عملی( تعداد واحد فيزيولوژي سلول درس: و شماره نام

 ساعت نظري 41 مدت زمان ارائه درس: پزشكی دكتراي عمومی :تحصيلی مقطعرشته و 

 (ساعت 41)نظري :  

 دانشكده پزشكی محل برگزاري: ندارد نياز:پيشدروس 

 تلفن و روزهاي تماس: علی نعمتی دكتر نام مسئول برنامه:

           آدرس ايميل:

Nemati.ali@gmail.com 

 

 

 ف کلي ردس:ا هدا
 -  صلی ساختمان و عمل سلولمفاهيم اآشنايی با 

 

ف اختصاصي  رد پايان دوره دانشجو بايد بتواند ::ردس اهدا
 -  هومئوستازي و مكانيسم هاي دخيل در حفظ آن ر توضيح دهد. 

 -  توضيح دهد. غشاء سلول و نحوه انتقال مواد از آن راساختمان 

 - د.را توضيح ده پتانسيل آرامش و پتانسيل عمل در سلول هاي تحريك پذير 

 - را توضيح دهد. انواع فيدبك ها و شرح مثال هايی از آن ها 

 - را توضيح دهد نحوه پيام رسانی داخل سلولی. 

 - را توضيح دهد. انواع كانال ها و پمپ ها در سلول هاي معمولی و سلول هاي عصبی و عضالنی 

 - را توضيح دهد. معرفی مراحل تحريك ناپذيري نسبی و مطلق در سلول هاي عضله اسكلتی و قلبی 

 -  را توضيح دهد.ساختمان مولكولی سلول هاي عضله اسكلتی و عضله قلبی و عضله صاف معرفی 

 - را توضيح دهد. معرفی تشابهات و اختالفات انواع سلول هاي عضالنی و نحوه عمل آن ها 

 

 

 

 

 

 طرح دوره ردوس نظری 



کاانت مورد نیاز روش اهی آموزش مدرس موضوع جلسه ردیف  رعهص  آموزش ام

 کالس ردسي اساليد، پاورپوينت، موالژ سخنراني و رپسش و پاسخ نعمتيدكتر  تازي و انواع فيدبك هاهومئوس 4

 کالس ردسي اساليد، پاورپوينت، موالژ سخنراني و رپسش و پاسخ دكتر نعمتي ساختمان غشاء سلول  0

 کالس ردسي اساليد، پاورپوينت، موالژ سخنراني و رپسش و پاسخ دكتر نعمتي نقل و انتقاالت غشايی 3

 کالس ردسي اساليد، پاورپوينت، موالژ سخنراني و رپسش و پاسخ دكتر نعمتي پتانسيل آرامش و پتانسيل عمل 1

 کالس ردسي اساليد، پاورپوينت، موالژ سخنراني و رپسش و پاسخ دكتر نعمتي زوج عصب و عضله 5

 کالس ردسي اساليد، پاورپوينت، موالژ نراني و رپسش و پاسخسخ  دكتر نعمتي خصوصيات عضله اسكلتی 6

 کالس ردسي اساليد، پاورپوينت، موالژ سخنراني و رپسش و پاسخ دكتر نعمتي عضله قلبی و عضله صاف 7

ت  آن هب -منابع اصلي ردس) عنوان کتاب، انم نویسنده، سال و محل ااشتنر، انم انشر، شماره فصول يا صفحات مورد نظررد این ردس رد صورتي هک مطالعه همه کتاب يا  همه مجلدا

 عنوان منبع ضروری نباشد(

 )جديدترين چاپ(فيزيولوژي گايتون و هال  -4

 )جديدترين چاپ(فيزيولوژي گانونگ  -0

 

کاانت آموزشي   ام
 ديتا پروژكتور، پاورپوينت و موالژ 

 - 

 نحوه ارزشیابي دانشجو و بارم مربوط هب ره ارزشیابي:

 √   رپسش کالسي                                                                           ب(  پايان دوره     √رد طول رتم          الف(

 

 ساعت اترخی نمره روش آزمون

  پايان رتم  .4 كتبي )ارزشیابي رتاكمي(



  رد طول دوره 0 شفاهي )ارزشیابي تكويني(

 

 ز دانشجو: )توسط گروه تعیین مي گردد(مقررات و ااظتنرات ا

 ره دانشجو طي دوره ملزم هب رعايت مقررات آموزشي  هب شرح  زری است:

 رعايت حسن اخالق و شئوانت اسالمي 

 حضور منظم رد کالس و شرکت رد بحث اهی مطرح شده رد کالس 

 عدم استفاده از تلفن همراه رد ساعت کالسي 

  پاسخگويي هب سواالت رد طول رتم 

 کاليف هفتگي نظير تحقيق كواتها  نجام ت


