
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
ھد  ی  ه آزاد اسال   دا

ی  وم زپش وزش ع ه آ و عات و  طا    
ه ...........   دا

  واحد/ نظري 4تعداد واحد و نوع واحد( نظري/عملي):  1فيزيولوژي  نام و شماره درس:
  ساعت 68مدت زمان ارائه درس:  علوم پايه- پزشكي رشته و مقطع تحصيلي:

  دانشكده پزشكي شاهين فر محل برگزاري:  1، بافت شناسي، آناتومي 1بيوشيمي نياز:دروس پيش
  09151564700تلفن و روزهاي تماس:  محبوبه قاسم زاده رهباردارنام مسئول برنامه:

آدرس
  mahboobeh_ghasemzadeh@yahoo.comايميل:

  

  
ف  دا س:ا ی    ک

  وگوارش عضله،تنفس عصب، سلول، فيزيولوژي با كلي آشنائي و فيزيولوژي درباره كلياتي فراگيري

س: ی  صا ف ا دا   ا
ری:   یاد
 سازمان عملی بدن انسان و کنترل آن  
 سلول و اجزا مختلف آن 
 نحوه انتقال مواد به داخل و خارج سلول 
 پيام رسانی و ارتباطات سلولی 
 نحوه تحريک شدن و فعاليت آن ها انواع عضالت و 
 دستگاه گوارش، فعاليت های  حرکتی و ترشحی اين سيستم  
 تنظيم فعاليت های سيستم گوارش و جريان خون آن 
 هضم و جذب مواد غذايی 
 سيستم تنفس، حجم ها و ظرفيت های ريوی و تنظيم تهويه 
 گردش خون ريوی 
 مکانيک تنفس 
 کنترل تنفس و تبادالت گازی  

  
ف هو رد وزش درس  وع ج ی آ یاز  روش  ورد  ت  کا وزش  ام     آ

محبوبه قاسم زاده سازمان عملی بدن انسان و کنترل آن ١
تدريس کتاب مرجع،نشان دادن   رهباردار

تصاوير و کليپ های آموزشی 
مورد نياز، استخراج مطالب 

جديد با پرسش پاسخهای کالسی 
  مناسب از خود دانشجويان

ديتا  -کامپيوتر
ايت و -پروژکتور

  ماژيک -برد
  

قطبي و مواد درشت انتقالنحوه ٢
محبوبه قاسم زاده  )يوني كانالهاي(

تدريس کتاب مرجع،نشان دادن   رهباردار
تصاوير و کليپ های آموزشی 

مورد نياز، استخراج مطالب 

يتا د -کامپيوتر
ايت و -پروژکتور

  ماژيک -برد
  

ی  وس  ح دوره   



جديد با پرسش پاسخهای کالسی 
  مناسب از خود دانشجويان

مواد ازطريق انتقال و نحوه  سلولغشاء ٣
محبوبه قاسم زاده  غشاء

تدريس کتاب مرجع،نشان دادن   رهباردار
تصاوير و کليپ های آموزشی 

مورد نياز، استخراج مطالب 
جديد با پرسش پاسخهای کالسی 

  مناسب از خود دانشجويان

ديتا  -کامپيوتر
ايت و -پروژکتور

  ماژيک -برد
  

محبوبه قاسم زاده آن ايجاد وعوامل غشاءپتانسيل ۴
تدريس کتاب مرجع،نشان دادن   رهباردار

تصاوير و کليپ های آموزشی 
مورد نياز، استخراج مطالب 

جديد با پرسش پاسخهای کالسی 
  مناسب از خود دانشجويان

ديتا  -کامپيوتر
ايت و -پروژکتور

  ماژيک -برد
  

محبوبه قاسم زاده ليسلو و ارتباطات رسانيپيام ۵
تدريس کتاب مرجع،نشان دادن  رهباردار

تصاوير و کليپ های آموزشی 
مورد نياز، استخراج مطالب 

جديد با پرسش پاسخهای کالسی 
  مناسب از خود دانشجويان

ديتا  -کامپيوتر
ايت و -پروژکتور

  ماژيک -برد
  

محبوبه قاسم زاده  اسكلتيعضله ۶
ان دادن تدريس کتاب مرجع،نش  رهباردار

تصاوير و کليپ های آموزشی 
مورد نياز، استخراج مطالب 

جديد با پرسش پاسخهای کالسی 
  مناسب از خود دانشجويان

ديتا  -کامپيوتر
ايت و -پروژکتور

  ماژيک -برد
  

درو انقباض وتحريك غشاءپتانسيل ٧
محبوبه قاسم زاده  صاف و عضله قلبي

تدريس کتاب مرجع،نشان دادن   رهباردار
وير و کليپ های آموزشی تصا

مورد نياز، استخراج مطالب 
جديد با پرسش پاسخهای کالسی 

  مناسب از خود دانشجويان

ديتا  -کامپيوتر
ايت و -پروژکتور

  ماژيک -برد
  

 گوارش بافت شناسي دستگاهوآناتومي ٨
محبوبه قاسم زاده  گوارش در دستگاه تنظيم

تدريس کتاب مرجع،نشان دادن   رهباردار
ر و کليپ های آموزشی تصاوي

مورد نياز، استخراج مطالب 
جديد با پرسش پاسخهای کالسی 

  مناسب از خود دانشجويان

ديتا  -کامپيوتر
ايت و -پروژکتور

  ماژيک -برد
  

محبوبه قاسم زاده  حرکات گوارشی ٩
تدريس کتاب مرجع،نشان دادن   رهباردار

تصاوير و کليپ های آموزشی 
مورد نياز، استخراج مطالب 

ديد با پرسش پاسخهای کالسی ج
  مناسب از خود دانشجويان

ديتا  -کامپيوتر
ايت و -پروژکتور

  ماژيک -برد
  

ون دستگاهخ گردش- گوارشيحركات ١٠
محبوبه قاسم زاده  گوارش

تدريس کتاب مرجع،نشان دادن   رهباردار
تصاوير و کليپ های آموزشی 

مورد نياز، استخراج مطالب 
سی جديد با پرسش پاسخهای کال

  مناسب از خود دانشجويان

ديتا  -کامپيوتر
ايت و -پروژکتور

  ماژيک -برد
  

محبوبه قاسم زاده  ترشحات گوارشي ١١
تدريس کتاب مرجع،نشان دادن   رهباردار

تصاوير و کليپ های آموزشی 
مورد نياز، استخراج مطالب 

جديد با پرسش پاسخهای کالسی 
  مناسب از خود دانشجويان

ديتا  -کامپيوتر
ايت و -پروژکتور

  ماژيک -برد
  

)ترشحات گوارشي ١٢ محبوبه قاسم زاده  (ادا
تدريس کتاب مرجع،نشان دادن   رهباردار

تصاوير و کليپ های آموزشی 
مورد نياز، استخراج مطالب 

جديد با پرسش پاسخهای کالسی 
  مناسب از خود دانشجويان

ديتا  -کامپيوتر
ايت و -پروژکتور

  ژيکما -برد
  

محبوبه قاسم زاده  جذبوهضم ١٣
تدريس کتاب مرجع،نشان دادن   رهباردار

تصاوير و کليپ های آموزشی 
مورد نياز، استخراج مطالب 

جديد با پرسش پاسخهای کالسی 

ديتا  -کامپيوتر
ايت و -پروژکتور

  ماژيک -برد
  



  مناسب از خود دانشجويان
-تنفس آناتومي فيزيولوژيك دستگاه ١۴

 تهويه -هاي ريوي ظرفيتو حجمها
  ريوي

محبوبه قاسم زاده
تدريس کتاب مرجع،نشان دادن   رهباردار

تصاوير و کليپ های آموزشی 
مورد نياز، استخراج مطالب 

جديد با پرسش پاسخهای کالسی 
  مناسب از خود دانشجويان

ديتا  -کامپيوتر
ايت و -پروژکتور

  ماژيک -برد
  

 مكانيك- خون ريويگردش ١۵
محبوبه قاسم زاده  مقاومت)-االستيسيته-ليانسكومپ(تنفس

تدريس کتاب مرجع،نشان دادن   رهباردار
تصاوير و کليپ های آموزشی 

مورد نياز، استخراج مطالب 
جديد با پرسش پاسخهای کالسی 

  مناسب از خود دانشجويان

ديتا  -کامپيوتر
ايت و -پروژکتور

  ماژيک -برد
  

ركا-فشار ريوي تغييرات تنفسمكانيك ١۶
محبوبه قاسم زاده  تنفسي وبازده

تدريس کتاب مرجع،نشان دادن   رهباردار
تصاوير و کليپ های آموزشی 

مورد نياز، استخراج مطالب 
جديد با پرسش پاسخهای کالسی 

  مناسب از خود دانشجويان

ديتا  -کامپيوتر
ايت و -پروژکتور

  ماژيک -برد
  

درانتقال گاز هاو در ريهگازتبادل ١٧
به قاسم زادهمحبو  خون

تدريس کتاب مرجع،نشان دادن   رهباردار
تصاوير و کليپ های آموزشی 

مورد نياز، استخراج مطالب 
جديد با پرسش پاسخهای کالسی 

  مناسب از خود دانشجويان

ديتا  -کامپيوتر
ايت و -پروژکتور

  ماژيک -برد
  

-انواع هيپوكسي – در بافتهاگازتبادل ١٨
  خون به جريان تهويه نسبت

حبوبه قاسم زادهم
تدريس کتاب مرجع،نشان دادن   رهباردار

تصاوير و کليپ های آموزشی 
مورد نياز، استخراج مطالب 

جديد با پرسش پاسخهای کالسی 
  مناسب از خود دانشجويان

ديتا  -کامپيوتر
ايت و -پروژکتور

  ماژيک -برد
  

محبوبه قاسم زاده  تنفسكنترل ١٩
ادن تدريس کتاب مرجع،نشان د  رهباردار

تصاوير و کليپ های آموزشی 
مورد نياز، استخراج مطالب 

جديد با پرسش پاسخهای کالسی 
  مناسب از خود دانشجويان

ديتا  -کامپيوتر
ايت و -پروژکتور

  ماژيک -برد
  

 

س6 ن  ورد  ا حات  ول یا  ماره  ر،  م  ر،  ل ا نده، سال و  و م  تاب،  وان  س(  ی  ع اص د)-نا با روری  ع  وان  ت  آن   جلدا ه  تاب یا  ھ ه  ه ھ طا ی   ور    
  ١٣٨٩سماط، :تهران .نياوراني رضا احمد ترجمه .دوازدهم ويرايش .گايتون فيزيولوژي درسنامه .جان هال آرتور؛ گايتون، -١

 بدل رضا قاسمي، كامران ترجمه .سوم و تبيس ويرايش .گانونگ فيزيولوژي .هدون بروكز، سوزان؛ بارمان، كيم؛ بارت، -٢

  .١٣٨٩،اديب جهان :تهران .زاده فرج راستگار علي و زاده

 .همكاران و زاده فرج راستگار علي ترجمه .ششم ويرايش .لوي و برن فيزيولوژي .استنتون كوپن؛ بروس؛ كوپن، -٣

  ١٣٩٠:تهران

ی  وز ت آ کا   ام
 کامپيوتر 
 ديتا پروژکتور 
 وايت بر 
 ماژيک 



  
ی:  یا وط   ارز و و بارم  ی دا یا   وه ارز

م      ول  ف)         ب)  پایان دوره                                                                                   ا
ون ت  ر ه روش آز   سا

ی ت کال حا     ٢ ا
م      ١٨  پایان 

رات از دد) رات و ا ی  ن  وه  ط  و و: (   دا
ت: رح  ز ا ی    وز رات آ م  رعا  ی دوره م و     دا

 ی ت اسال و ن اخالق و   رعا 
 ح  و  ده طا 
  داری ت  ھم از یاددا کات   ن
  خ واالت پا   
 ده ح  ی  ش  خ  رپ ی و پا ی کال  آماد

 
 


