
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
ھد  ی  ه آزاد اسال   دا

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

  مليع -نظري واحد 5تعداد واحد و نوع واحد( نظري/عملي):  2فيزيولوژي  نام و شماره درس:
  ساعت نظري 68مدت زمان ارائه درس:  علوم پايه- پزشكي صيلي:رشته و مقطع تح

  دانشكده پزشكي شاهين فر محل برگزاري:  1يزيولوژيف -2ناتوميآ - 2بيوشيمي نياز:دروس پيش
  09151564700تلفن و روزهاي تماس:  محبوبه قاسم زاده رهباردار نام مسئول برنامه:

آدرس
  mahboobeh_ghasemzadeh@yahoo.comايميل:

  

  
س: ی  ف ک دا   ا

  بدن ومايعات كليه و فيزيولوژی اعصاب  درباره كلياتي فراگيري

س: ی  صا ف ا دا   ا
ری:   یاد
 ويزگيهای سيستم عصبی و تقسيم بندی آن 
 نورون و انواع سيناپس ها 
 مدارهای نورونی، انتقال پيام عصبی 
 سيستم حسی و واحدهای آن 
 حواس پيکری 
 عصبی مربوطه حس درد و حرارت و مسيرهای  
 حواس ويژه 
 کنترل سيستم عصبی 
 کنترل حرکت 
 کنترل در سيستم عصبی 
 رفلکس های نخاعی 
 قسمت های مختلف مغز و کارکردشان 
 خواب، حافظه و يادگيری 
 تفاوت نيم کره های مغزی 
 سيستم عصبی خودکار 
 سيستم ادراری 
 جريان خون کليه و تنظيم آن 
 مکانيسم های کليوی تنظيم مواد مختلف  

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

ی  وس  ح دوره   



محبوبه قاسم مقدمات فيزيولوژي اعصاب 1
  زاده رهباردار

سخنراني تعاملي با 
دانشجويان و پرسش و 

  پاسخ با دانشجو

ديتا  -كامپيوتر
وايت  -پروژكتور

  يكماژ -برد

دانشكده پزشكي 
  شاهين فر

لكرد آنهاعم حسي و گيرنده هاي 2
درباره حواس  مطالبي كلي –

و  حسهاي تماسي :پيكري
  وضعيتي

محبوبه قاسم زاده
  رهباردار

سخنراني تعاملي با 
دانشجويان و پرسش و 

  - پاسخ با دانشجو

ديتا  -كامپيوتر
وايت  -پروژكتور

  يكماژ -برد

دانشكده پزشكي 
 شاهين فر

محبوبه قاسم زاده حسهاي حرارتي درد وحس 3
  رهباردار

سخنراني تعاملي با 
دانشجويان و پرسش و 

 پاسخ با دانشجو

ديتا  -كامپيوتر
وايت  -پروژكتور

  يكماژ -برد

دانشكده پزشكي 
 شاهين فر

محبوبه قاسم زاده  سيستم بينايي 4
  رهباردار

سخنراني تعاملي با 
دانشجويان و پرسش و 

 پاسخ با دانشجو

ديتا  -كامپيوتر
وايت  -پروژكتور

  يكماژ -برد

كده پزشكي دانش
 شاهين فر

محبوبه قاسم زاده  سيستم شنوايي 5
 رهباردار

سخنراني تعاملي با 
دانشجويان و پرسش و 

 پاسخ با دانشجو

ديتا  -كامپيوتر
وايت  -پروژكتور

  يكماژ -برد

دانشكده پزشكي 
 شاهين فر

محبوبه قاسم زاده چشايي -بويايي حواس شيميايي 6
  رهباردار

سخنراني تعاملي با 
ويان و پرسش و دانشج

 پاسخ با دانشجو

ديتا  -كامپيوتر
وايت  -پروژكتور

  يكماژ -برد

دانشكده پزشكي 
 شاهين فر

–اصول كاركردي سيستم عصبي 7
  درسيستم عصبي اصول كنترل

محبوبه قاسم زاده
  رهباردار

سخنراني تعاملي با 
دانشجويان و پرسش و 

 پاسخ با دانشجو

ديتا  -كامپيوتر
ايت و -پروژكتور

  ماژيك -برد

دانشكده پزشكي 
 شاهين فر

–كنترل حركت حس درنقش 8
  اصول رفلكسهاي نخاعي

محبوبه قاسم زاده
  رهباردار

سخنراني تعاملي با 
دانشجويان و پرسش و 

 پاسخ با دانشجو

ديتا  -كامپيوتر
وايت  -پروژكتور

  يكماژ -برد

دانشكده پزشكي 
 شاهين فر



در كنترل حركت تنه مغزنقش 9
تعادلي.... – كيسيستم مشب

  آن و اعمال ساختمان مخچه

محبوبه قاسم زاده
  رهباردار

سخنراني تعاملي با 
دانشجويان و پرسش و 

 پاسخ با دانشجو

ديتا  -كامپيوتر
وايت  -پروژكتور

  يكماژ -برد

دانشكده پزشكي 
 شاهين فر

وايهاي قاعده ساختمان عقده 10
  آن اعمال

محبوبه قاسم زاده
  رهباردار

تعاملي با سخنراني
دانشجويان و پرسش و 

 پاسخ با دانشجو

ديتا  -كامپيوتر
وايت  -پروژكتور

  يكماژ -برد

دانشكده پزشكي 
 شاهين فر

مسيرهاي – كنترل قشري حركت 11
  نخاعي– و قرمزي هرمي

محبوبه قاسم زاده
  رهباردار

سخنراني تعاملي با 
دانشجويان و پرسش و 

 پاسخ با دانشجو

ديتا  -كامپيوتر
وايت  -پروژكتور

  يكماژ -برد

دانشكده پزشكي 
 شاهين فر

وحركتي جانبي سيستمهاي 12
 تنظيم فعاليت نورونهاي– داخلي
  قشري

محبوبه قاسم زاده
  رهباردار

سخنراني تعاملي با 
دانشجويان و پرسش و 

 پاسخ با دانشجو

ديتا  -كامپيوتر
وايت  -پروژكتور

  يكماژ -برد

ي دانشكده پزشك
 شاهين فر

محبوبه قاسم زاده  ويادگيري حافظه– وبيداريخواب 13
  رهباردار

سخنراني تعاملي با 
دانشجويان و پرسش و 

 پاسخ با دانشجو

ديتا  -كامپيوتر
وايت  -پروژكتور

  يكماژ -برد

دانشكده پزشكي 
 شاهين فر

-زبان اي و غالبيت نيمكره 14
  سيستم عصبي اتونوميك

محبوبه قاسم زاده
  رداررهبا

سخنراني تعاملي با 
دانشجويان و پرسش و 

 پاسخ با دانشجو

ديتا  -كامپيوتر
وايت  -پروژكتور

  يكماژ -برد

دانشكده پزشكي 
 شاهين فر

ها، نفرون با ساختاركليهآشنائي 15
  ودستگاه جنب گلومرولي

محبوبه قاسم زاده
  رهباردار

سخنراني تعاملي با 
دانشجويان و پرسش و 

 پاسخ با دانشجو

ديتا  -امپيوترك
وايت  -پروژكتور

  يكماژ -برد

دانشكده پزشكي 
 شاهين فر

با فاكتورهاي تعيينآشنائي 16
 خودتنظيميGFRكننده،

  كليه جريان خون

محبوبه قاسم زاده
  رهباردار

سخنراني تعاملي با 
دانشجويان و پرسش و 

ديتا  -كامپيوتر
وايت  -پروژكتور

  يكماژ -برد

شكي دانشكده پز
 شاهين فر



 پاسخ با دانشجو

وبا مكانيسم بازجذبآشنائي 17
 درتوبول پروگزيمال،قوس ترشح

ومجاري  هنله،توبول ديستال
  جمع كننده

محبوبه قاسم زاده
  رهباردار

سخنراني تعاملي با 
دانشجويان و پرسش و 

 پاسخ با دانشجو

ديتا  -كامپيوتر
وايت  -پروژكتور

  يكماژ -برد

دانشكده پزشكي 
 شاهين فر

وتنظيم با كليرانسئيآشنا 18
  خارج سلولي اسموالريته مايع

محبوبه قاسم زاده
  رهباردار

سخنراني تعاملي با 
دانشجويان و پرسش و 

 پاسخ با دانشجو

ديتا  -كامپيوتر
وايت  -پروژكتور

  يكماژ -برد

دانشكده پزشكي 
 شاهين فر

با مكانيسم هاي كليويآشنائي 19
تنظيم

 پتاسيم،كلسيم،فسفر،منيزيوم
باز و ون هيدروژن و تعادل اسيدوي

محبوبه قاسم زاده
  رهباردار

سخنراني تعاملي با 
دانشجويان و پرسش و 

 پاسخ با دانشجو

ديتا  -كامپيوتر
وايت  -پروژكتور

  يكماژ -برد

دانشكده پزشكي 
 شاهين فر

 

ول ی6 ماره  ر،  م  ر،  ل ا نده، سال و  و م  تاب،  وان  س(  ی  ع اص سنا ن  ورد  ا حات  د)-ا  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 بيست ويرايش .گانونگ زيولوژيفي .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 
 پروژکتور ديتا 
 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 

دد) ی  ن  وه  ط  و و: ( رات از دا   رات و ا
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   

 
 


