
  دانشگاه آزاد اسالمي مشهد
 دانشكده پزشكي

  )EDC ز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي(مرك
  طرح وبرنامه ريزي آموزش مركز 

 
 

 واحد مشهد

  طرح درس روزانه ساختار 
  

  تاريخ ارائه درس  :  94-95سال تحصيلي  :  
  تئورينوع درس  :   پزشكيدانشكده :

  محبوبه قاسم زادهنام مدرس  :   علوم پايه: دكتري عمومي/ مقطع / رشته
  تعداد دانشجو  :  2فيزيولوژي پزشكي نام درس (واحد)  :  

  ساعت   5/1مدت كالس :    اول: نيمسال 
  

 : فيزيولوژي اعصابعنوان جلسه    : اولشماره جلسه  

     :  فيزيولوژي پزشكي گايتون و هالمنبع اصلي درس      :  فيزيولوژي پزشكي برن و منابع كمكي درس
  لوي/ گانونگ

  : ماژيك -وايت برد -ا پروژكتورديت - كامپيوترامكانات آموزشي  

 مقدمات فيزيولوژي اعصابن درس : يواعن  

  مقدمات فيزيولوژي اعصابآشنايي با رس : هدف کلی د

: اهداف جزئي 

 .نمايد بيان را عصبي سيستم ويژگيهاي-١
 .دهد توضيح عصبي سيستم مختلف سطوح درخصوص و ذكرنموده را عصبي سيستم بندي تقسيم 2-
 .نمايد تشريح را نرون يك عملكردي ويژگيهاي 3-
 .نمايد بيان را هركدام خواص و الكتريكي و شيميايي هاي سيناپس كلي ساختار 4-
 .دهد توضيح بطورمختصر آنها عملكرد درخصوص برده، نام را شيميايي هاي ميانجي انواع 5-
 مايدن تشريح را سيناپسي پتانسيل EPSP و IPSP . هاي پديده و ذكرنموده را ها سيناپس درمحل عملكردي رويدادهاي 6-
 .دهد توضيح عصبي ايسيگناله انتقال و نروني مدارهاي درخصوص 7-
 .دهد توضيح آنرا انواع و سيناپسي پذيري شكل يا مدوالسيون 8-

 طرح ،تعاملي سخنرانيروش آموزش :   
 ه وايتتخت و ويدئو پروژكتور از مطلب استفاده طول ارائه در به سئواالت پاسخ و سئوال

                                                                   برد
 : محل برگزاري كالس  

  : اجزا و شيوه اجراي درس  

  دقيقه  5مدت زمان :      مقدمه  

 كليات درس   
  بخش اول درس  
  پرسش و پاسخ و استراحت  
  بخش دوم درس  

  
 دقيقه  35مدت زمان :    

 دقيقه  5مدت زمان :    

  دقيقه  35مدت زمان :    

  دقيقه  10مدت زمان :      جمع بندي و نتيجه گيري 

   وظايف و تكاليف دانشجو:
  به سئواالت پاسخ و نكات مهم از شده، يادداشت برداري مطالب مطرح به توجه

 دقيقه  10مدت زمان :      : پرسش شفاهي حين كالس و آزمون كتبي پايان دوره ارزشيابي درس 

  
  
  



  دانشگاه آزاد اسالمي مشهد
 دانشكده پزشكي

  )EDC ز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي(مرك
  طرح وبرنامه ريزي آموزش مركز 

 
 

 واحد مشهد

  طرح درس روزانه ساختار 
  

  تاريخ ارائه درس  :  94-95سال تحصيلي  :  
  تئورينوع درس  :   پزشكيانشكده :د

  محبوبه قاسم زادهنام مدرس  :   : دكتري عمومي/ علوم پايهمقطع / رشته
  تعداد دانشجو  :  2فيزيولوژي پزشكي نام درس (واحد)  :  

  ساعت   5/1مدت كالس :    اولنيمسال  :
  
 : عملكرد آنها حسي و گيرنده هاي عنوان جلسه    : دومشماره جلسه  

 فيزيولوژي پزشكي گايتون و هالصلي درس  :    منبع ا      :  فيزيولوژي پزشكي برن و منابع كمكي درس
  لوي/ گانونگ

  : ماژيك -وايت برد -ا پروژكتورديت - كامپيوترامكانات آموزشي  

  : عناوين درس  

  يو وضعيت حسهاي تماسي :درباره حواس پيكري مطالبي كلي –عملكرد آنها  حسي و گيرنده هايآشنايي با هدف کلی درس : 

 
 : اهداف جزئي 

 .نمايد بيان را حسي دريافتي وميدان حسي هاي گيرنده حسي، واحد حسي، سيستم نظير حسي مفاهيم 1-
 .دهد توضيح آنها از عملكرد هريك با همراه حسي هاي گيرنده انواع بندي تقسيم درخصوص 2-
 توضيح را تطابق پديده و گيرنده پاسخ با تحريك شدت رابطه پتانسيل گيرنده، توليد انرژي، تبديل ازقبيل حسي هاي گيرنده ويژگيهاي 3-
 .دهد
 .دهد شرح صبيع سيستم وقايع از برخي توجيه در شده خطوط عالمتگذاري اصل كاربردي هاي جنبه و ها گيرنده افتراقي حساسيت 4-
  .دهد توضيح مثال همراه با آنها بندي تقسيم نحوه و عصبي فيبرهاي انواع درخصوص 5-
 .دهد توضيح حسي فيبر همراه به را لمس حس متنوع هاي گيرنده و مختلف پيكري حواس 6-
 .نمايد تشريح را كميش -قدامي حسي مسير و لمنيسكوسي - خلفي ستون حسي مسير فيزيولوژيكي ويژگيهاي و آناتوميكي مشخصات 7-
 اعمال حسي، يها SI و SII شرح را پيكري ارتباطي قشر و مداليته با آن رابطه و قشر در را پيكري حسي قشر تشريحي موقعيت 8-
 .دهد منطقه كلي

 .دهد توسط را يكديگر از شده تحريك دونقطه تمييز نحوه CNS -9 شرح
 .بياورد مثال و برده نام را وضعيتي حسهاي اقسام 10-
 .ببرد نام را وضعيتي حسهاي به مربوط هاي گيرنده 11-
 .دهد شرح را شكمي -قدامي حسي مسير و لمنيسكوسي - خلفي ستون حسي مسير بتخري اثرات 12-
 .دهد توضيح مثال ذكر با را حسي حساسيت گريز قشر يا قشري كنترل درباره اطالعاتي 13-
 .نمايد بيان را"درماتوم"مفهوم 14-

 طرح ،تعاملي سخنرانيروش آموزش :   
 ه وايتتخت و ويدئو پروژكتور از ب استفادهمطل طول ارائه در به سئواالت پاسخ و سئوال

                                                                     برد
 : محل برگزاري كالس  

  : اجزا و شيوه اجراي درس  

  دقيقه  5مدت زمان :      مقدمه  

 كليات درس   
  بخش اول درس  
  پرسش و پاسخ و استراحت  
  بخش دوم درس  

  
 دقيقه  35ن :    مدت زما

 دقيقه  5مدت زمان :    

  دقيقه  35مدت زمان :    



  دانشگاه آزاد اسالمي مشهد
 دانشكده پزشكي

  )EDC ز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي(مرك
  طرح وبرنامه ريزي آموزش مركز 

 
 

 واحد مشهد

  دقيقه  10مدت زمان :      جمع بندي و نتيجه گيري 

   وظايف و تكاليف دانشجو:
  به سئواالت پاسخ و نكات مهم از شده، يادداشت برداري مطالب مطرح به توجه

 دقيقه  10مدت زمان :      يان دورهپرسش شفاهي حين كالس و آزمون كتبي پا :ارزشيابي درس 

 
 

  طرح درس روزانه ساختار 
  

  تاريخ ارائه درس  :  94-95سال تحصيلي  :  
  تئورينوع درس  :   پزشكيدانشكده :

  محبوبه قاسم زادهنام مدرس  :   : دكتري عمومي/ علوم پايهمقطع / رشته
  تعداد دانشجو  :  2فيزيولوژي پزشكي نام درس (واحد)  :  

  ساعت   5/1مدت كالس :    اولمسال  :ني
  
 : حسهاي حرارتي درد و درمورد حس عنوان جلسه    : سومشماره جلسه  

     :  فيزيولوژي پزشكي گايتون و هالمنبع اصلي درس      :  فيزيولوژي پزشكي برن و منابع كمكي درس
  لوي/ گانونگ

  : يكاژم -وايت برد -وژكتورديتا پر - كامپيوترامكانات آموزشي  

  : عناوين درس  

  حسهاي حرارتي درد و مطالبي بيشتر درمورد حس آشنايي باهدف کلی درس : 

 
 : اهداف جزئي 

 .دهد را توضيح باليني مسائل در درد اهميت علت و نموده تعريف را درد پديده-١
 .ذكرنمايد را درد مسيرهاي ختم كزمرا و نموده بيان آنرا مربوط به حسي مسيرهاي همچنين مربوطه، هاي گيرنده و درد انواع 2-
 پديده و اي دريچه كنترل تئوري Wind up -3 .نمايد تشريح را

 .شود آشنا جراحي و تحريك الكتريكي ازقبيل فرسا طاقت دردهاي درماني راههاي از برخي با 4-
 در درد ضد سيستم مركزي اجزاء CNS -5 .نمايد تشريح را

 .دهد توضيح هريك پيرامون و دهبر نام را احشايي دردهاي انواع 6-
 .ببرد نام را مربوطه حسي فيبرهاي و حرارتي هاي گيرنده انواع 7-

 
 طرح سخنراني،روش آموزش :   

 ه وايتتخت و ويدئو پروژكتور از مطلب استفاده طول ارائه در به سئواالت پاسخ و سئوال
                                                                   برد

 : محل برگزاري كالس  

  : اجزا و شيوه اجراي درس  

  دقيقه  5مدت زمان :      مقدمه  

 كليات درس   
  بخش اول درس  
  پرسش و پاسخ و استراحت  
  بخش دوم درس  

  
 دقيقه  35مدت زمان :    

 دقيقه  5مدت زمان :    

  دقيقه  35مدت زمان :    



  دانشگاه آزاد اسالمي مشهد
 دانشكده پزشكي

  )EDC ز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي(مرك
  طرح وبرنامه ريزي آموزش مركز 

 
 

 واحد مشهد

  دقيقه  10:    مدت زمان   جمع بندي و نتيجه گيري 

   وظايف و تكاليف دانشجو:
  به سئواالت پاسخ و نكات مهم از شده، يادداشت برداري مطالب مطرح به توجه

 دقيقه  10مدت زمان :      : پرسش شفاهي حين كالس و آزمون كتبي پايان دوره ارزشيابي درس 

 
 

  طرح درس روزانه ساختار 
  

  :  تاريخ ارائه درس  94-95سال تحصيلي  :  
  تئورينوع درس  :   پزشكيدانشكده :

  محبوبه قاسم زادهنام مدرس  :   : دكتري عمومي/ علوم پايهمقطع / رشته
  تعداد دانشجو  :  2فيزيولوژي پزشكي نام درس (واحد)  :  

  ساعت   5/1مدت كالس :    اولنيمسال  :
  
 : سيستم بينايي عنوان جلسه    : چهارمشماره جلسه  

  فيزيولوژي پزشكي گايتون و هال:     منبع اصلي درس      :  فيزيولوژي پزشكي برن و منابع كمكي درس
  لوي/ گانونگ

  : ماژيك -وايت برد -ا پروژكتورديت - كامپيوترامكانات آموزشي  

  : عناوين درس  

  سيستم بيناييآشنايي با هدف کلی درس : 

 
 : اهداف جزئي 

 .نمايد را بيان بينايي با درارتباط ناييبي اپتيك و اپتيك فيزيك به مربوط اصول 1-
 .كند بيان را آنها عمل و چشم مختلف قسمتهاي 2-
 .بيان كند را آنها ارتباطات و مختلف سلولهاي :شبكيه مختلف هاي اليه 3-
 .نمايد تشريح را بينايي سلولهاي ويژگيهاي 4-
  .دهد شرح را سي بيناييح قشر به پيام انتقال و بينايي گيرنده سلولهاي تحريك مكانيسم 5-
 .نمايد بيان آنرا ويژگيهاي و بينايي هاي پيام انتقال مسيرهاي 6-
 .دهد توضيح را بينايي هاي رفلكس 7-
 .دهد توضيح فيزيولوژي ازنظر بينايي قشر وسازمان آن مختلف سلولهاي نقش بينايي، حسي قشر مختلف نواحي 8-

 .نمايد تشريح را ميدان بينايي در بينايي يرهايمس مختلف نواحي آسيب به مربوط اختالالت ٩-
 .نمايد بيان را چشمي بيماريهاي از برخي و اختالالت ١٠-
 .دهد توضيح را بينايي درمان براي جديد متدهاي ١١-

 طرح سخنراني،روش آموزش :   
 ه وايتتخت و ويدئو پروژكتور از مطلب استفاده طول ارائه در به سئواالت پاسخ و سئوال

                                                                     دبر
 : محل برگزاري كالس  

  : اجزا و شيوه اجراي درس  

  دقيقه  5مدت زمان :      مقدمه  



  دانشگاه آزاد اسالمي مشهد
 دانشكده پزشكي

  )EDC ز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي(مرك
  طرح وبرنامه ريزي آموزش مركز 

 
 

 واحد مشهد

 كليات درس   
  بخش اول درس  
  پرسش و پاسخ و استراحت  
  بخش دوم درس  

  
 دقيقه  35مدت زمان :    

 دقيقه  5مدت زمان :    

  دقيقه  35ت زمان :    مد

  دقيقه  10مدت زمان :      جمع بندي و نتيجه گيري 

   وظايف و تكاليف دانشجو:
  به سئواالت پاسخ و نكات مهم از شده، يادداشت برداري مطالب مطرح به توجه

 دقيقه  10مدت زمان :      : پرسش شفاهي حين كالس و آزمون كتبي پايان دوره ارزشيابي درس 

 
 

  طرح درس روزانه ر ساختا
  

  تاريخ ارائه درس  :  94-95سال تحصيلي  :  
  تئورينوع درس  :   پزشكيدانشكده :

  محبوبه قاسم زادهنام مدرس  :   : دكتري عمومي/ علوم پايهمقطع / رشته
  تعداد دانشجو  :  2فيزيولوژي پزشكي نام درس (واحد)  :  

  ساعت   5/1مدت كالس :    اولنيمسال  :
  
 سيستم شنوايي جلسه : عنوان    : پنجمشماره جلسه  

     :  فيزيولوژي پزشكي گايتون و هالمنبع اصلي درس      :  فيزيولوژي پزشكي برن و منابع كمكي درس
  لوي/ گانونگ

  : ماژيك -وايت برد -ا پروژكتورديت - كامپيوترامكانات آموزشي  

  : عناوين درس  

  سيستم شنواييآشنايي با هدف کلی درس : 

 
 : اهداف جزئي 

 .نمايد تشريح را داخلي حلزوني گوش بخش دقيق ساختمان و گوش مختلف بخشهاي ساختمان 1-
 .كند بيان را مغز حسي شنوايي قشر با نيز و مغز تنه هاي هسته با داخلي گوش ارتباطات 2-
 .دهد توضيح را شنوايي تحريك سلولهاي مكانيسم و داخلي گوش كرتي اندام ساختمان 3-
 .دهد شرح آنرا به داخلي نسبت گوش شنوايي بخش پاسخ مكانيسم و اصوات خصوصيات 4-
 دهد توضيح را حس شنوايي قشر و گوش مختلف نواحي با درارتباط شنوايي اختالالت 5-

 طرح سخنراني،روش آموزش :   
 ته وايتخت و ويدئو پروژكتور از مطلب استفاده طول ارائه در به سئواالت پاسخ و سئوال

                                                                    برد
 : محل برگزاري كالس  

  : اجزا و شيوه اجراي درس  

  دقيقه  5مدت زمان :      مقدمه  



  دانشگاه آزاد اسالمي مشهد
 دانشكده پزشكي

  )EDC ز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي(مرك
  طرح وبرنامه ريزي آموزش مركز 

 
 

 واحد مشهد

 كليات درس   
  بخش اول درس  
  پرسش و پاسخ و استراحت  
  بخش دوم درس  

  
 دقيقه  35مدت زمان :    

 هدقيق  5مدت زمان :    

  دقيقه  35مدت زمان :    

  دقيقه  10مدت زمان :      جمع بندي و نتيجه گيري 

   وظايف و تكاليف دانشجو:
  به سئواالت پاسخ و نكات مهم از شده، يادداشت برداري مطالب مطرح به توجه

 دقيقه  10مدت زمان :      : پرسش شفاهي حين كالس و آزمون كتبي پايان دوره ارزشيابي درس 

 
 

  طرح درس روزانه اختار س
  

  تاريخ ارائه درس  :  94-95سال تحصيلي  :  
  تئورينوع درس  :   پزشكيدانشكده :

  محبوبه قاسم زادهنام مدرس  :   : دكتري عمومي/ علوم پايهمقطع / رشته
  تعداد دانشجو  :  2فيزيولوژي پزشكي نام درس (واحد)  :  

  ساعت   5/1مدت كالس :    اولنيمسال  :
  
 چشايي -بويايي حواس شيميايي نوان جلسه :ع    : ششمشماره جلسه  

     :  فيزيولوژي پزشكي گايتون و هالمنبع اصلي درس      :  فيزيولوژي پزشكي برن و منابع كمكي درس
  لوي/ گانونگ

  : ماژيك -وايت برد -ا پروژكتورديت - كامپيوترامكانات آموزشي  

  : عناوين درس  

  چشايي -بويايي حواس شيمياييبا  آشناييهدف کلی درس : 

 
 : اهداف جزئي 

 .نمايد بيان را بويايي مخاط ساختمان 1-
 .كند بيان را بويايي حس سلولهاي تحريك مكانيسم 2-
 .نمايد راتشريح مغز بويايي حس مراكز بويايي پياز با بويايي مخاط عصبي ارتباطات 3-
 .دهد شرح را حواس ساير با بويايي حس تفاوت 4-
 .كند بيان دهان در را آنها موقعيت و چشايي هاي جوانه ساختمان 5-
 .دهد راشرح چشايي حسي قشر تا عصبي پيام انتقال و ها جوانه گيري عصب 6-
.دهد راتوضيح مختلف هاي مزه بوسيله چشايي گيرنده سلولهاي تحريك مكانيسم 7-

 طرح سخنراني،روش آموزش :   
 ه وايتتخت و ويدئو پروژكتور از مطلب استفاده طول ارائه در به سئواالت پاسخ و سئوال

                                                                    برد
 : محل برگزاري كالس  

  : اجزا و شيوه اجراي درس  

  دقيقه  5مدت زمان :      مقدمه  



  دانشگاه آزاد اسالمي مشهد
 دانشكده پزشكي

  )EDC ز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي(مرك
  طرح وبرنامه ريزي آموزش مركز 

 
 

 واحد مشهد

 كليات درس   
  بخش اول درس  
  پرسش و پاسخ و استراحت  
  درس بخش دوم  

  
 دقيقه  35مدت زمان :    

 دقيقه  5مدت زمان :    

  دقيقه  35مدت زمان :    

  دقيقه  10مدت زمان :      جمع بندي و نتيجه گيري 

   وظايف و تكاليف دانشجو:
  به سئواالت پاسخ و نكات مهم از شده، يادداشت برداري مطالب مطرح به توجه

 دقيقه  10مدت زمان :      آزمون كتبي پايان دوره : پرسش شفاهي حين كالس و ارزشيابي درس 

 
  طرح درس روزانه ساختار 

  
  تاريخ ارائه درس  :  94-95سال تحصيلي  :  

  تئورينوع درس  :   پزشكيدانشكده :
  محبوبه قاسم زادهنام مدرس  :   : دكتري عمومي/ علوم پايهمقطع / رشته

  دانشجو  :تعداد   2فيزيولوژي پزشكي نام درس (واحد)  :  
  ساعت   5/1مدت كالس :    اولنيمسال  :

  
: اصول كنترل–اصول كاركردي سيستم عصبي عنوان جلسه

  هفتمشماره جلسه :    درسيستم عصبي

     :  فيزيولوژي پزشكي گايتون و هالمنبع اصلي درس      :  فيزيولوژي پزشكي برن و منابع كمكي درس
  لوي/ گانونگ

  : اژيكم -وايت برد -وژكتورديتا پر - يوتركامپامكانات آموزشي  

  : عناوين درس  

  درسيستم عصبي اصول كنترل– اصول كاركردي سيستم عصبي آشنايي باهدف کلی درس :

 
 : اهداف جزئي 

 .كند تشريح را عصبي سيستم مدارهاي 1-
 .كند مقايسه كامپيوتر با را عصبي سيستم بتواند 2-
 .دهد شرح را عصبي سيستم در پذيري تحريك خصوصيات 3-
 .دهد توضيح را سيناپسي پس و عمل پتانسيلهاي ويژگيهاي 4-
 .نمايد بيان را عصبي سيستم در كنترل اصول 4-
 .ببرد نام را عصبي سيستم در كنترل عوامل 5-
 .دهد شرح را حركت كنترل در مغزي رو پيين پيامهاي نقش 6-
 .ببرد نام را حواس مختلف نقشهاي 7-

 
 طرح سخنراني،:   روش آموزش 

 ه وايتتخت و ويدئو پروژكتور از مطلب استفاده طول ارائه در به سئواالت پاسخ و سئوال
                                                                    برد

 : محل برگزاري كالس  

  : اجزا و شيوه اجراي درس  

  دقيقه  5مدت زمان :      مقدمه  



  دانشگاه آزاد اسالمي مشهد
 دانشكده پزشكي

  )EDC ز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي(مرك
  طرح وبرنامه ريزي آموزش مركز 

 
 

 واحد مشهد

 كليات درس   
  بخش اول درس  
  پرسش و پاسخ و استراحت  
  بخش دوم درس  

  
 دقيقه  35مدت زمان :    

 دقيقه  5مدت زمان :    

  دقيقه  35مدت زمان :    

  دقيقه  10مدت زمان :      جمع بندي و نتيجه گيري 

   وظايف و تكاليف دانشجو:
  ئواالتبه س پاسخ و نكات مهم از شده، يادداشت برداري مطالب مطرح به توجه

 دقيقه  10مدت زمان :      : پرسش شفاهي حين كالس و آزمون كتبي پايان دوره ارزشيابي درس 

 
 

  طرح درس روزانه ساختار 
  

  تاريخ ارائه درس  :  94-95سال تحصيلي  :  
  تئورينوع درس  :   پزشكيدانشكده :

  محبوبه قاسم زادهنام مدرس  :   : دكتري عمومي/ علوم پايهمقطع / رشته
  تعداد دانشجو  :  2فيزيولوژي پزشكي نام درس (واحد)  :  

  ساعت   5/1مدت كالس :    اولنيمسال  :
  
 : عنوان جلسه    : هشتمشماره جلسه  

     :  فيزيولوژي پزشكي گايتون و هالمنبع اصلي درس      :  فيزيولوژي پزشكي برن و منابع كمكي درس
  لوي/ گانونگ

  : ماژيك -ايت بردو -ديتا پروژكتور - كامپيوترامكانات آموزشي  

  : عناوين درس  

  اصول رفلكسهاي نخاعي– كنترل حركت حس در نقشهدف کلی درس : 

 
 : اهداف جزئي 

 .ببرد نام را حركت كنترل در دخيل حسي هاي گيرنده 1-
 .كند تشريح را عضالني دوك هاي گيرنده ساختمان 2-
 .دهد ضيحتو را عضالني دوك هاي گيرنده گيري عصب 3-
 .كند بيان حركت كنترل در را عضالني دوك هاي گيرنده نقش 4-
 .كند تشريح را گلژي وتري اندامهاي ساختمان 5-
 .دهد توضيح را گلژي وتري اندامهاي گيري عصب 6-
 .كند بيان حركت كنترل در را گلژي وتري اندامهاي نقش 7-
 .ببرد نام را رفلكس انواع 8-
 .كند رسم را رفلكس عصبي مدار 9-

 .دهد توضيح را حيوان كردن نخاعي نحوه 10-
 .نمايد بيان را نخاعي شوك اثرات 11-
  .دهد توضيح را نخاعي شوك شدن برطرف نحوه 12-
 .دهد توضيح آنرا مدار و كششي رفلكس 13-
 .دهد شرح را مربوطه مدارهاي و فلكسور رفلكسهاي 14-
 .دهد شرح را حركتي – وضعي رفلكسهاي 15-
 .دهد شرح را خودكار رفلكسهاي 16-



  دانشگاه آزاد اسالمي مشهد
 دانشكده پزشكي

  )EDC ز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي(مرك
  طرح وبرنامه ريزي آموزش مركز 

 
 

 واحد مشهد

  .دهد توضيح را نخاع جمعي رفلكس 17-

 طرح سخنراني،روش آموزش :   
 ه وايتتخت و ويدئو پروژكتور از مطلب استفاده طول ارائه در به سئواالت پاسخ و سئوال

                                                                    برد
 س :محل برگزاري كال  

  : اجزا و شيوه اجراي درس  

  دقيقه  5مدت زمان :      مقدمه  

 كليات درس   
  بخش اول درس  
  پرسش و پاسخ و استراحت  
  بخش دوم درس  

  
 دقيقه  35مدت زمان :    

 دقيقه  5مدت زمان :    

  دقيقه  35مدت زمان :    

  دقيقه  10مدت زمان :      جمع بندي و نتيجه گيري 

   يف دانشجو:وظايف و تكال
  به سئواالت پاسخ و نكات مهم از شده، يادداشت برداري مطالب مطرح به توجه

 دقيقه  10مدت زمان :      : پرسش شفاهي حين كالس و آزمون كتبي پايان دوره ارزشيابي درس 

 
  طرح درس روزانه ساختار 

  
  تاريخ ارائه درس  :  94-95سال تحصيلي  :  

  تئوري: نوع درس    پزشكيدانشكده :
  محبوبه قاسم زادهنام مدرس  :   : دكتري عمومي/ علوم پايهمقطع / رشته

  تعداد دانشجو  :  2فيزيولوژي پزشكي نام درس (واحد)  :  
  ساعت   5/1مدت كالس :    اولنيمسال  :

  
: سيستم مشبكيدر كنترل حركتتنه مغز نقش عنوان جلسه–

  نهماره جلسه : شم  آنو اعمالتعادلي.... ساختمان مخچه

     :  فيزيولوژي پزشكي گايتون و هالمنبع اصلي درس      :  فيزيولوژي پزشكي برن و منابع كمكي درس
  لوي/ گانونگ

  : ماژيك -وايت برد -ا پروژكتورديت - كامپيوترامكانات آموزشي  

  : عناوين درس  

  آن و اعمال تعادلي.... ساختمان مخچه– سيستم مشبكي در كنترل حركت تنه مغز نقشآشنايي با هدف کلی درس : 

 
 : اهداف جزئي 

 .نمايد بيان را مغز تنه اجزاي 1
 .دهد شرح را حركت كنترل در مشبكي هاي هسته نقش 2-
 .كند تشريح را مشبكي رو پايين مسيرهاي 3-
 .دهد شرح را حركت كنترل در تعادلي هاي هسته نقش 4-
 .ندك تشريح را داخلي گوش تعادلي سيستم 5-
 .نمايد بيان را خطي و دوراني تعادل اصول 6-



  دانشگاه آزاد اسالمي مشهد
 دانشكده پزشكي

  )EDC ز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي(مرك
  طرح وبرنامه ريزي آموزش مركز 

 
 

 واحد مشهد

 .كند راتشريح داخلي گوش تعادلي سيستم و مغز تنه تعادلي هاي هسته ارتباطات 7-
  .كند تشريح را تعادلي رو پايين مسيرهاي 8-
 .كند تشريح را آناتوميكي ت خصوصيا 9-

 .كند تشريح را مخچه بافتي خصوصيات 10-
 .ببرد نام را مخچه خروجيهاي و وروديها 11-
 .ببرد نام را مخچه هاي هسته 12-
 .دهد توضيح را مخچه هاي هسته ارتباطات 13-
 .دهد شرح را تعادل كنترل در مخچه نقشهاي 14-
 .دهد شرح را حركتي ريزي برنامه در مخچه نقش 15-
 .دهد شرح را حركتي يادگيري در مخچه نقش 16-

 هپديد LTD -17 .دهد توضيح را مخچه در
  كند بيان را مخچه بيماريهاي مهمترين 18-

 طرح سخنراني،روش آموزش :   
 ه وايتتخت و ويدئو پروژكتور از مطلب استفاده طول ارائه در به سئواالت پاسخ و سئوال

                                                                    برد
 : محل برگزاري كالس  

 ي درس : اجزا و شيوه اجرا  

  دقيقه  5مدت زمان :      مقدمه  

 كليات درس   
  بخش اول درس  
  پرسش و پاسخ و استراحت  
  بخش دوم درس  

  
 دقيقه  35مدت زمان :    

 دقيقه  5مدت زمان :    

  دقيقه  35مدت زمان :    

  دقيقه  10مدت زمان :      جمع بندي و نتيجه گيري 

   وظايف و تكاليف دانشجو:
  به سئواالت پاسخ و نكات مهم از شده، يادداشت برداري الب مطرحمط به توجه

 دقيقه  10مدت زمان :      : پرسش شفاهي حين كالس و آزمون كتبي پايان دوره ارزشيابي درس 

 
 

  طرح درس روزانه ساختار 
  

  تاريخ ارائه درس  :  94-95سال تحصيلي  :  
  تئورينوع درس  :   پزشكيدانشكده :

  محبوبه قاسم زادهنام مدرس  :   دكتري عمومي/ علوم پايه :مقطع / رشته
  تعداد دانشجو  :  2فيزيولوژي پزشكي نام درس (واحد)  :  

  ساعت   5/1مدت كالس :    اولنيمسال  :
  
 : آن و اعمال اي هاي قاعده ساختمان عقده عنوان جلسه    : دهمشماره جلسه  

     :  و هال فيزيولوژي پزشكي گايتونمنبع اصلي درس      :  فيزيولوژي پزشكي برن و منابع كمكي درس
  لوي/ گانونگ

  : ماژيك -وايت برد -ا پروژكتورديت - كامپيوترامكانات آموزشي  

  : عناوين درس  



  دانشگاه آزاد اسالمي مشهد
 دانشكده پزشكي

  )EDC ز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي(مرك
  طرح وبرنامه ريزي آموزش مركز 

 
 

 واحد مشهد

  آن و اعمال اي هاي قاعده ساختمان عقدهآشنايي باهدف کلی درس : 

 
 : اهداف جزئي 

 .ببرد نام را اي قاعده هاي عقده اجزاي 1-
 .دهد توضيح را اي قاعده هاي عقده رتباطاتا 2-
 .دهد شرح را حركتي كنترل در پوتامن مدار نقش 3-
 .دهد شرح را شناختي اعمال كنترل در دمدار هسته مدار نقش 4-
 توضيح را اي قاعده هاي عقده پوتامن مدار بيماريهاي مهمترين نقش 5-
 .كند بيان را حركتي ريزي برمامه در .دهد
 .دهد توضيح را اي قاعده هاي عقده پوتامن مدار بيماريهاي مهمترين 6-
  توضيح دهيد. را اي قاعده هاي عقده دمدار هسته مدار بيماريهاي مهمترين 7-

 طرح سخنراني،روش آموزش :   
 ه وايتتخت و ويدئو پروژكتور از مطلب استفاده طول ارائه در به سئواالت پاسخ و سئوال

                                                                    برد
 : محل برگزاري كالس  

  : اجزا و شيوه اجراي درس  

  دقيقه  5مدت زمان :      مقدمه  

 كليات درس   
  بخش اول درس  
  پرسش و پاسخ و استراحت  
  بخش دوم درس  

  
 دقيقه  35مدت زمان :    

 دقيقه  5مدت زمان :    

  دقيقه  35مدت زمان :    

  دقيقه  10مدت زمان :      جمع بندي و نتيجه گيري 

   وظايف و تكاليف دانشجو:
  به سئواالت پاسخ و نكات مهم از شده، يادداشت برداري مطالب مطرح به توجه

 دقيقه  10مدت زمان :      : پرسش شفاهي حين كالس و آزمون كتبي پايان دوره ارزشيابي درس 

 
 

  طرح درس روزانه ساختار 
  

  تاريخ ارائه درس  :  94-95سال تحصيلي  :  
  تئورينوع درس  :   پزشكيدانشكده :

  محبوبه قاسم زادهنام مدرس  :   : دكتري عمومي/ علوم پايهمقطع / رشته
  تعداد دانشجو  :  2فيزيولوژي پزشكي نام درس (واحد)  :  

  ساعت   5/1مدت كالس :    اولنيمسال  :
  
: و قرمزيمسيرهاي هرمي–حركتكنترل قشري عنوان جلسه–

  يازدهمشماره جلسه :    نخاعي

     :  فيزيولوژي پزشكي گايتون و هالمنبع اصلي درس      :  فيزيولوژي پزشكي برن و منابع كمكي درس
  لوي/ گانونگ

  : ماژيك -وايت برد -ا پروژكتورديت - كامپيوترامكانات آموزشي  



  دانشگاه آزاد اسالمي مشهد
 دانشكده پزشكي

  )EDC ز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي(مرك
  طرح وبرنامه ريزي آموزش مركز 

 
 

 واحد مشهد

  : عناوين درس  

  نخاعي– و قرمزي مسيرهاي هرمي– كنترل قشري حركتا آشنايي بهدف کلی درس : 

 
 : اهداف جزئي 

 .بشناسد را مغز قشر اي اليه ساختمان-١
 .بداند را قشر ستوني سازمان مفهوم 2-
 .بشناسد را قشر ارتباطي و حركتي حسي، نواحي 3-
 .بداند را حركتي و حسي نواحي به مربوط برودمن نواحي 4-
 .ببرد نام را قشر وروديهاي 5-
 .ببرد نام را قشر خروجيهاي 6-
 .بداند را هرمي مسير نخاعي اختتام محل و مسير منشاء، 7-
 .دهد توضيح را هرمي مسير محيطي دهي عصب 8-
 .دهد شرح را هرمي مسير حركتي كنترل نحوه 9-

 .كند تشريح را هرمي مسير و قشر به آسيب نتايج 10-
 .كند بيان را قرمز هسته خصوصيات 11-
 .دهد شرح را نخاعي – قرمزي مسير اختتام محل و منشاء 12-
 .دهد توضيح را نخاعي – قرمزي مسير محيطي دهي عصب 13-
 .كند بيان را نخاعي – قرمزي مسير حركتي كنترل نحوه 14-
  دهد. توضيح را نخاعي – قرمزي و هرمي هاي مسير عملي ارتباط 15-

 طرح سخنراني،روش آموزش :   
 ه وايتتخت و ويدئو پروژكتور از مطلب استفاده طول ارائه در به سئواالت خپاس و سئوال

                                                                    برد
 : محل برگزاري كالس  

  : اجزا و شيوه اجراي درس  

  دقيقه  5مدت زمان :      مقدمه  

 كليات درس   
  بخش اول درس  
 ستراحت پرسش و پاسخ و ا  
  بخش دوم درس  

  
 دقيقه  35مدت زمان :    

 دقيقه  5مدت زمان :    

  دقيقه  35مدت زمان :    

  دقيقه  10مدت زمان :      جمع بندي و نتيجه گيري 

   وظايف و تكاليف دانشجو:
  به سئواالت پاسخ و نكات مهم از شده، يادداشت برداري مطالب مطرح به توجه

 دقيقه  10مدت زمان :      شفاهي حين كالس و آزمون كتبي پايان دوره: پرسش  ارزشيابي درس 

 
 

  طرح درس روزانه ساختار 
  

  تاريخ ارائه درس  :  94-95سال تحصيلي  :  
  تئورينوع درس  :   پزشكيدانشكده :

  محبوبه قاسم زادهنام مدرس  :   : دكتري عمومي/ علوم پايهمقطع / رشته
  تعداد دانشجو  :  2ژي پزشكي فيزيولونام درس (واحد)  :  

  ساعت   5/1مدت كالس :    اولنيمسال  :
  



  دانشگاه آزاد اسالمي مشهد
 دانشكده پزشكي

  )EDC ز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي(مرك
  طرح وبرنامه ريزي آموزش مركز 

 
 

 واحد مشهد

: تنظيم فعاليت–و داخليحركتي جانبيسيستمهاي عنوان جلسه
  دوازدهمشماره جلسه :    نورونهاي قشري

     :  فيزيولوژي پزشكي گايتون و هالمنبع اصلي درس      :  فيزيولوژي پزشكي برن و منابع كمكي درس
  انونگلوي/ گ

  : ماژيك -وايت برد -ا پروژكتورديت - كامپيوترامكانات آموزشي  

  : عناوين درس  

  تنظيم فعاليت نورونهاي قشري– و داخلي حركتي جانبي سيستمهاي آشنايي باهدف کلی درس :

 
 : اهداف جزئي 

 .ببرد نام را جانبي حركتي سيستم اجزاي-١
 .دهد توضيح را جانبي حركتي سيستم اجزاي اعمال 2-
 .ببرد نام را داخلي حركتي سيستم اجزاي اجزاي 3-
 .ببرد نام را نخاعي – دهليزي هاي مسير 4-
 .ببرد نام را نخاعي – مشبكي هاي مسير 5-
 .دهد توضيح را نخاعي – بامي مسير خصوصيات 6-
 .دهد توضيح را داخلي حركتي سيستم اجزاي اعمال 7-
 .كند مقايسه را داخلي و جانبي حركتي سيستم اعمال 8-
 .كند تشريح را مشبك كننده فعال سيستم 9-

 را قشري فعاليت رو مشبك كننده فعال سيستم باالرو بخش اثرات 10-
 .كند تشريح

 عمومي خصوصيات EEG -11 .دهد شرح را
 مختلف ريتمهاي خصوصيات EEG -12 .دهد توضيح را

  .كند بيان را قشري مختلف ريتمهاي منشاء 13-
 طرح سخنراني،:    روش آموزش

 ه وايتتخت و ويدئو پروژكتور از مطلب استفاده طول ارائه در به سئواالت پاسخ و سئوال
                                                                     برد

 : محل برگزاري كالس  

  : اجزا و شيوه اجراي درس  

  دقيقه  5مدت زمان :      مقدمه  

 كليات درس   
  بخش اول درس  
  پرسش و پاسخ و استراحت  
  بخش دوم درس  

  
 دقيقه  35مدت زمان :    

 دقيقه  5مدت زمان :    

  دقيقه  35مدت زمان :    

  دقيقه  10مدت زمان :      جمع بندي و نتيجه گيري 

   وظايف و تكاليف دانشجو:
  سئواالتبه  پاسخ و نكات مهم از شده، يادداشت برداري مطالب مطرح به توجه

 دقيقه  10مدت زمان :      : پرسش شفاهي حين كالس و آزمون كتبي پايان دوره ارزشيابي درس 

 
 

  طرح درس روزانه ساختار 
  

  تاريخ ارائه درس  :  94-95سال تحصيلي  :  
  تئورينوع درس  :   پزشكيدانشكده :



  دانشگاه آزاد اسالمي مشهد
 دانشكده پزشكي

  )EDC ز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي(مرك
  طرح وبرنامه ريزي آموزش مركز 

 
 

 واحد مشهد

  همحبوبه قاسم زادنام مدرس  :   : دكتري عمومي/ علوم پايهمقطع / رشته
  تعداد دانشجو  :  2فيزيولوژي پزشكي نام درس (واحد)  :  

  ساعت   5/1مدت كالس :    اولنيمسال  :
  
 : ويادگيري حافظه– وبيداري خواب عنوان جلسه    : سيزدهمشماره جلسه  

     :  فيزيولوژي پزشكي گايتون و هالمنبع اصلي درس      :  فيزيولوژي پزشكي برن و منابع كمكي درس
  انونگلوي/ گ

  : ماژيك -وايت برد -ا پروژكتورديت - كامپيوترامكانات آموزشي  

  : عناوين درس  

  ويادگيري حافظه– وبيداري خوابآشنايي با هدف کلی درس : 

 
 : اهداف جزئي 

 .ببرد نام را خواب اصلي نوع دو
 .دهد توضيح را خواب مراحل از يك هر خصوصيات 3-
 .دهد شرح را خواب مراحل از يك هر بروز علت 4-
 هاي پديده خصوصيات reward -6 و punishment .دهد شرح را.كند بيان را خواب فيزيولوژيك ت اثرا 5-

 هاي پديده به مربوط ليمبيكي غير و ليمبيكي نواحي reward -7 و
 punishment .ببرد نام را

 .دهد توضيح را حافظه اصلي انواع 8-
 .كند تشريح را بياني حافظه 9-

 .كند تشريح را بياني غير ظهحاف 10-
 .كند تعريف را بياني حافظه انواع 11-
 .كند بيان را بياني غير حافظه انواع 12-
 .دهد شرح را بياني غير و بياني هاي حافظه براي كدگذار نواحي 13-
 .ببرد نام را سيناپسي مدت دراز تغييرات انواع 14-

 مدت دراز تقويت 15- (LTP) .كند تشريح را
  برشمارد را حافظه به مربوط بيماريهای مهمترين - ١۶

 طرح سخنراني،روش آموزش :   
 ه وايتتخت و ويدئو پروژكتور از مطلب استفاده طول ارائه در به سئواالت پاسخ و سئوال

                                                                    برد
 : محل برگزاري كالس  

 جراي درس : اجزا و شيوه ا  

  دقيقه  5مدت زمان :      مقدمه  

 كليات درس   
  بخش اول درس  
  پرسش و پاسخ و استراحت  
  بخش دوم درس  

  
 دقيقه  35مدت زمان :    

 دقيقه  5مدت زمان :    

  دقيقه  35مدت زمان :    

  دقيقه  10مدت زمان :      جمع بندي و نتيجه گيري 

   وظايف و تكاليف دانشجو:
  به سئواالت پاسخ و نكات مهم از شده، يادداشت برداري مطالب مطرح به توجه

 دقيقه  10مدت زمان :       ارزشيابي درس 

  طرح درس روزانه ساختار 



  دانشگاه آزاد اسالمي مشهد
 دانشكده پزشكي

  )EDC ز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي(مرك
  طرح وبرنامه ريزي آموزش مركز 

 
 

 واحد مشهد

  
  تاريخ ارائه درس  :  94-95سال تحصيلي  :  

  تئورينوع درس  :   پزشكيدانشكده :
  اسم زادهمحبوبه قنام مدرس  :   : دكتري عمومي/ علوم پايهمقطع / رشته

  تعداد دانشجو  :  2فيزيولوژي پزشكي نام درس (واحد)  :  
  ساعت   5/1مدت كالس :    اولنيمسال  :

  

 : يستم عصبي اتونوميكس -زبان اي و غالبيت نيمكره عنوان جلسه    : چهاردهمشماره جلسه  

     :  فيزيولوژي پزشكي گايتون و هالمنبع اصلي درس       :  ولوژي فيزيمنابع كمكي درس
  پزشكي برن و لوي/ گانونگ

  : ماژيك -وايت برد -ا پروژكتورديت - كامپيوترامكانات آموزشي  

  : عناوين درس  

 اتونوميك سيستم عصبي -زبان اي و غالبيت نيمكرهآشنايي با هدف کلی درس : 
  

 
 : اهداف جزئي 

 .بداند را مغر نيمكره دو بين ساختماني اختالفات 1-
 .بداند را مغز نيمكره دو بين عملي اختالفات 2-
 .دهد توضيح را دستي چپ و دستي راست 3-
 .دهد توضيح را زبان به مربوط قشري نواحي 4-
 .تشريح كند را آن بيان و كلمه توليد براي حسي اطالعات پردازش روند 5-
  .برشمارد را زبان به مربوط بيماريهاي مهمترين 6-

 .اردبرشم را اتونوميك عصبي سيستم اجزاي ٧
 .دهد راتوضيح كليه فوق مدوالي و سمپاتيك عصبي سيستم اعصاب خصوصيات ٨-
 .دهد شرح را آدرنرژيك هاي گيرنده عملكرد ٩-
 .دهد توضيح را پاراسمپاتيك عصبي سيستم احشايي اعمال ١٠-
 .دهد توضيح كليهرا فوق مدوالي و پاراسمپاتيك عصبي سيستم اعصاب خصوصيات ١١-
 .دهد شرح را كولينرژيك هاي هگيرند عملكرد ١٢-

 .دهد توضيح را پاراسمپاتيك عصبي سيستم احشايي اعمال 13-
 .كند مقايسه را پاراسمپاتيك و سمپاتيك سيستم دو كاركرد 14-
 .برشمارد را هيپوتاالموس اتونوميك اعمال 15-

 طرح سخنراني،روش آموزش :   
 ه وايتتخت و ويدئو پروژكتور از ادهمطلب استف طول ارائه در به سئواالت پاسخ و سئوال

                                                                    برد
 : محل برگزاري كالس  

  : اجزا و شيوه اجراي درس  

  دقيقه  5مدت زمان :      مقدمه  

 كليات درس   
  بخش اول درس  
  پرسش و پاسخ و استراحت  
  بخش دوم درس  

  
 دقيقه  35 مدت زمان :   

 دقيقه  5مدت زمان :    

  دقيقه  35مدت زمان :    

  دقيقه  10مدت زمان :      جمع بندي و نتيجه گيري 



  دانشگاه آزاد اسالمي مشهد
 دانشكده پزشكي

  )EDC ز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي(مرك
  طرح وبرنامه ريزي آموزش مركز 

 
 

 واحد مشهد

   وظايف و تكاليف دانشجو:
  به سئواالت پاسخ و نكات مهم از شده، يادداشت برداري مطالب مطرح به توجه

 دقيقه  10مدت زمان :       ارزشيابي درس 

 
 
 
 

  درس روزانهطرح  ساختار 
  

  تاريخ ارائه درس  :  94-95سال تحصيلي  :  
  تئورينوع درس  :   پزشكيدانشكده :

  محبوبه قاسم زادهنام مدرس  :   : دكتري عمومي/ علوم پايهمقطع / رشته
  تعداد دانشجو  :  2فيزيولوژي پزشكي نام درس (واحد)  :  

  ساعت   5/1مدت كالس :    اولنيمسال  :
  
 : ودستگاه جنب گلومرولي ها، نفرون ساختاركليه عنوان جلسه    : پانزدهمشماره جلسه  

     :  فيزيولوژي پزشكي گايتون و هالمنبع اصلي درس      :  فيزيولوژي پزشكي برن و منابع كمكي درس
  لوي/ گانونگ

  : ماژيك -وايت برد -ا پروژكتورديت - كامپيوترامكانات آموزشي  

  : عناوين درس  

  ودستگاه جنب گلومرولي ها، نفرون با ساختاركليه آشنائي: هدف کلی درس 

 
 : اهداف جزئي 

 .كند توصيف را هموستاز برقراري در كليه متعدد اعمال .1
 اختصار به را ادراري سيستم دهنده تشكيل اجزاء و كليه ساختمان .2

 .دهد شرح
 .بنويسد را كليوي عروق سيستم بندي سازمان .3
 .بداند را كليه مختلف عروق مقاومت درصد .4
 .ببرد نام را نفرون مختلف هاي بخش .5
 .كند بيان كليه مختلف نواحي در را نفرون ساختار تفاوت .6
 .دهد شرح را كليوي جسم ساختار .7
 .دهد شرح ها كليه عملكرد در را آنها نقش و مزانژيال هاي سلول .8
 .دهد شرح را گلومرولي فيلتراسيون سد .9

 .دهد شرح گلومرولي جنب دستگاه . 10
 طرح سخنراني،روش آموزش :   

 ه وايتتخت و ويدئو پروژكتور از مطلب استفاده طول ارائه در به سئواالت پاسخ و سئوال
                                                                    برد

 : محل برگزاري كالس  

  : اجزا و شيوه اجراي درس  

  دقيقه  5ت زمان :    مد  مقدمه  



  دانشگاه آزاد اسالمي مشهد
 دانشكده پزشكي

  )EDC ز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي(مرك
  طرح وبرنامه ريزي آموزش مركز 

 
 

 واحد مشهد

 كليات درس   
  بخش اول درس  
  پرسش و پاسخ و استراحت  
  بخش دوم درس  

  
 دقيقه  35مدت زمان :    

 دقيقه  5مدت زمان :    

  دقيقه  35مدت زمان :    

  دقيقه  10مدت زمان :      جمع بندي و نتيجه گيري 

   وظايف و تكاليف دانشجو:
  به سئواالت پاسخ و نكات مهم از شت برداريشده، ياددا مطالب مطرح به توجه

 دقيقه  10مدت زمان :       ارزشيابي درس 

 
 

  طرح درس روزانه ساختار 
  

  تاريخ ارائه درس  :  94-95سال تحصيلي  :  
  تئورينوع درس  :   پزشكيدانشكده :

  محبوبه قاسم زادهنام مدرس  :   : دكتري عمومي/ علوم پايهمقطع / رشته
  تعداد دانشجو  :  2فيزيولوژي پزشكي احد)  :  نام درس (و

  ساعت   5/1مدت كالس :    اولنيمسال  :
  
: فاكتورهاي تعيين كننده، عنوان جلسهGFRجريانخودتنظيمي

  شانزدهمشماره جلسه :    كليه خون

     :  فيزيولوژي پزشكي گايتون و هالمنبع اصلي درس      :  و  فيزيولوژي پزشكي برنمنابع كمكي درس
  لوي/ گانونگ

  : ماژيك -وايت برد -ا پروژكتورديت - كامپيوترامكانات آموزشي  

  : عناوين درس  

  كليه جريان خون خودتنظيميGFRبا فاكتورهاي تعيين كننده، آشنائيهدف کلی درس : 

 
 : اهداف جزئي 

 .بداند را گلومرولي فيلتراسيون ميزان .1
 .دهد شرح را فيلتراسيون فشارخالص تعيين در كلوئيدي- اسمزي و هيدروستاتيك نيروهاي برآيند .2
 گلومرولي هاي مويرگ فيلتراسيون ضريب .3 (Kf) .دهد شرح را

 .دهد شرح را فيلتراسيون كسر .4
 .دهد شرح هاي پالسما پروتئين تغليظ درصد بر را گلومرولي فيلتراسيون ميزان اثر .5
 بر موثر وژيكپاتول و فيزيولوژيك عوامل .GFR 6 .دهد شرح را
 و كليه خون جريان خودتنظيمي مكانيسم .GFR 8 .كند بيان كليه را خون جريان .7 (RBF) .دهد توضيح را آن بر موثر عوامل و

 .كند بيان كليه را خون گردش اتاكوئيد و هورموني عصبي، ميوژنيك، كنترل انواع .9
 .دهد شرح را گلومرولي - توبولي فيدبك . 10

 طرح سخنراني، روش آموزش :  
 ه وايتتخت و ويدئو پروژكتور از مطلب استفاده طول ارائه در به سئواالت پاسخ و سئوال

                                                                     برد
 : محل برگزاري كالس  

  : اجزا و شيوه اجراي درس  



  دانشگاه آزاد اسالمي مشهد
 دانشكده پزشكي

  )EDC ز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي(مرك
  طرح وبرنامه ريزي آموزش مركز 

 
 

 واحد مشهد

  دقيقه  5مدت زمان :      مقدمه  

 كليات درس   
 اول درس  بخش  
  پرسش و پاسخ و استراحت  
  بخش دوم درس  

  
 دقيقه  35مدت زمان :    

 دقيقه  5مدت زمان :    

  دقيقه  35مدت زمان :    

  دقيقه  10مدت زمان :      جمع بندي و نتيجه گيري 

   وظايف و تكاليف دانشجو:
  التبه سئوا پاسخ و نكات مهم از شده، يادداشت برداري مطالب مطرح به توجه

 دقيقه  10مدت زمان :       ارزشيابي درس 

 
 

  طرح درس روزانه ساختار 
  

  تاريخ ارائه درس  :  94-95سال تحصيلي  :  
  تئورينوع درس  :   پزشكيدانشكده :

  محبوبه قاسم زادهنام مدرس  :   : دكتري عمومي/ علوم پايهمقطع / رشته
  شجو  :تعداد دان  2فيزيولوژي پزشكي نام درس (واحد)  :  

  ساعت   5/1مدت كالس :    اولنيمسال  :
  
: سدرتوبول پروگزيمال،قوو ترشحمكانيسم بازجذب عنوان جلسه

  هفدهمشماره جلسه :   ومجاري جمع كننده هنله،توبول ديستال

     :  فيزيولوژي پزشكي گايتون و هالمنبع اصلي درس      :  فيزيولوژي پزشكي برن و منابع كمكي درس
  انونگلوي/ گ

  : ماژيك -وايت برد -ا پروژكتورديت - كامپيوترامكانات آموزشي  

  : عناوين درس  

  ومجاري جمع كننده هنله،توبول ديستال درتوبول پروگزيمال،قوس و ترشح با مكانيسم بازجذب آشنائيهدف کلی درس : 

 
 : اهداف جزئي 

 بيان را ترشح و بازجذب فيلتراسيون، شامل كليه پايه فرايندهاي 1-
 .كند
 .كند بيان را فيلترا تركيب و گلومرولي فيلتراسيون تشكيل 2-
 و نموده بيان را كليوي توبولهاي وترشح جذب باز هاي پديده 3-

 .نمايد بيان را دخيل فعال غير و فعال هاي مكانيسم
 .دهد شرح را پروگزيمال توبول ساختماني هاي ويژگي 4-
 .دهد شرح را كلر انتقال نحوه 5-
 .بداند را گلوكز هاي حامل انواع 6-
 .دهد شرح را هيدروژن يون ترشح مكانيسم 7-
 .دهد شرح را خارجي و آلي هاي آنيون و ها كاتيون ترشح 8-
 .دهد شرح را پروگزيمال توبول در آب بازجذب 9-

  .بداند را حالل از ناشي كشش 10-
 در را آب و مواد انتقال جزئيات و هنله قوس ساختماني هاي ويژگي 11-



  دانشگاه آزاد اسالمي مشهد
 دانشكده پزشكي

  )EDC ز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي(مرك
  طرح وبرنامه ريزي آموزش مركز 

 
 

 واحد مشهد

 .دهد شرح قسمت اين
 انتقال جزئيات و ديستال توبول ابتدائي نيمه ساختماني هاي ويژگي 12-
 .دهد شرح قسمت اين در را آب و مواد

 جمع مجاري و ديستال توبول انتهائي نيمه ساختماني هاي ويژگي 13-
 .دهد شرح قسمت اين در را آب و مواد انتقال جزئيات و قشري كننده
 انتقال جزئيات و مركزي كننده جمع مجاري ساختماني هاي يويژگ 14-
 .دهد شرح قسمت اين در را آب و مواد

 شرح توبولي -گلومرولي تعادل از استفاده با را توبولي بازجذب تنظيم 15-
 .دهد

 و توبولي دور مويرگ كلوئيدي- اسمزي و هيدروستاتيك نيروهاي 16-
 .دهد شرح ادمو بازجذب در را كليه بافتي ميان مايع

 .كند بيان را توبولي بازجذب در موثر عوامل 17-
 .دهد شرح را فشاري ديورز و فشاري ناتريورز مكانيسم 18-
 .دهد شرح را مواد بازجذب هورموني كنترل 19-

 طرح سخنراني،روش آموزش :   
 ايته وتخت و ويدئو پروژكتور از مطلب استفاده طول ارائه در به سئواالت پاسخ و سئوال

                                                                    برد
 : محل برگزاري كالس  

  : اجزا و شيوه اجراي درس  

  دقيقه  5مدت زمان :      مقدمه  

 كليات درس   
  بخش اول درس  
  پرسش و پاسخ و استراحت  
  بخش دوم درس  

  
 دقيقه  35مدت زمان :    

 يقهدق  5مدت زمان :    

  دقيقه  35مدت زمان :    

  دقيقه  10مدت زمان :      جمع بندي و نتيجه گيري 

   وظايف و تكاليف دانشجو:
  به سئواالت پاسخ و نكات مهم از شده، يادداشت برداري مطالب مطرح به توجه

 دقيقه  10مدت زمان :       ارزشيابي درس 

 
 

  طرح درس روزانه ساختار 
  

  تاريخ ارائه درس  :  94-95سال تحصيلي  :  
  تئورينوع درس  :   پزشكيدانشكده :

  محبوبه قاسم زادهنام مدرس  :   : دكتري عمومي/ علوم پايهمقطع / رشته
  تعداد دانشجو  :  2فيزيولوژي پزشكي نام درس (واحد)  :  

  ساعت   5/1مدت كالس :    اولنيمسال  :
  
 : خارج سلولي وتنظيم اسموالريته مايع كليرانس عنوان جلسه    : هجدهمشماره جلسه  

     :  فيزيولوژي پزشكي گايتون و هالمنبع اصلي درس      :  فيزيولوژي پزشكي برن و منابع كمكي درس
  لوي/ گانونگ

  : اژيكم -وايت برد -روژكتورپديتا  - كامپيوترامكانات آموزشي  



  دانشگاه آزاد اسالمي مشهد
 دانشكده پزشكي

  )EDC ز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي(مرك
  طرح وبرنامه ريزي آموزش مركز 

 
 

 واحد مشهد

  : عناوين درس  

  خارج سلولي يته مايعوتنظيم اسموالر با كليرانس آشنائيهدف کلی درس : 

 
 : اهداف جزئي 

 .نمايد تعريف را كليرانس واژه 1-
 .نمايد بيان كليرانس ازروي را كليوي هاي توبول وترشح جذب باز ميزان محاسبه چگونگي 2-

 محاسبه چگونگي GFR -3 كليه پالسماي جريان و (RPF) استفاده با
 و اينولين كليرانس از PAH .دهد شرح
 .توضيح دهد را ادرار وحجم سلولي خارج مايع اسموالريته راتتغيي ارتباط 4-
 .كند بيان را ادرار اجباري حجم 5-
 ادراري ضد هورمون نقش 6- ( ADH) توسط آب بازجذب در را

 .دهد شرح كليه هاي توبول
 .دهد شرح را كليه توسط غليظ و رقيق ادرار تشكيل نحوه 7-
 .دهد شرح را غليظ ادرار تشكيل در افزاينده مخالف جريان نقش 8-
 .نمايد را بيان كليه مركزي قسمت اسموالريته برروي مستقيم رگهاي نقش 9-

 .دهد توضيح را غليظ ادرار درتشكيل اوره نقش 10-
 .دهد شرح كليه توسط را پالسما سديم غلظت تنظيم چگونگي 11-
 .نمايد بيان را ها كليه توسط بدن مايعات اسموالريته تنظيم 12-

 طرح سخنراني،ش آموزش :   رو
 ايتوتخته  و ويدئو پروژكتور از مطلب استفاده طول ارائه در به سئواالت پاسخ و سئوال

                                                                    برد
 : محل برگزاري كالس  

  : اجزا و شيوه اجراي درس  

  دقيقه  5مدت زمان :      مقدمه  

 ات درسكلي   
  بخش اول درس  
  پرسش و پاسخ و استراحت  
  بخش دوم درس  

  
 دقيقه  35مدت زمان :    

 دقيقه  5مدت زمان :    

  دقيقه  35مدت زمان :    

  دقيقه  10مدت زمان :      جمع بندي و نتيجه گيري 

   وظايف و تكاليف دانشجو:
  به سئواالت اسخپ و نكات مهم از شده، يادداشت برداري مطالب مطرح به توجه

 دقيقه  10مدت زمان :       ارزشيابي درس 

 
 

  طرح درس روزانه ساختار 
  

  تاريخ ارائه درس  :  94-95سال تحصيلي  :  
  تئورينوع درس  :   پزشكيدانشكده :

  محبوبه قاسم زادهنام مدرس  :   : دكتري عمومي/ علوم پايهمقطع / رشته
  تعداد دانشجو  :  2فيزيولوژي پزشكي نام درس (واحد)  :  

  ساعت   5/1مدت كالس :    اولنيمسال  :
  



  دانشگاه آزاد اسالمي مشهد
 دانشكده پزشكي

  )EDC ز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي(مرك
  طرح وبرنامه ريزي آموزش مركز 

 
 

 واحد مشهد

: ومنيزيمكانيسم هاي كليوي تنظيم پتاسيم،كلسيم،فسفر،م عنوان جلسه
  نوزدهمشماره جلسه :   بازوويون هيدروژن و تعادل اسيد

     :  فيزيولوژي پزشكي گايتون و هالمنبع اصلي درس      :  كي برن و فيزيولوژي پزشمنابع كمكي درس
  لوي/ گانونگ

  : اژيكم -وايت برد -روژكتورپديتا  - كامپيوترامكانات آموزشي  

  : عناوين درس  

  باز و ويون هيدروژن و تعادل اسيد با مكانيسم هاي كليوي تنظيم پتاسيم،كلسيم،فسفر،منيزيوم آشنائيهدف کلی درس : 

 
 : اهداف جزئي 

 .دهد شرح را پتاسيم سولي خارج و داخل توزيع كنترل 1-
 .كند بيان را پتاسيم كليوي دفع خالصه 2-
 .دهد شرح را پتاسيم ترشح كننده تنظيم عوامل 3-
 .دهد شرح را كلسيم كليوي دفع كنترل 4-
 .دهد شرح را فسفر كليوي دفع كنترل 5-
 .دهد شرح را منيزيوم كليوي دفع كنترل 6-
 .كند بيان را باز و اسيد مفهوم 7-
 .دهد شرح را ها پروتئين و فسفات بيكربناتف بافري سيستم بوسيله بدن مايعات در هيدروژن هاي يون شدن بافر 8-
  .دهد توضيح را تنفس بوسيله باز و اسيد تعادل تنظيم 9-

 .دهد توضيح را كليه توسط بازي و اسيدي ادرار دفع كلي مكانيسم 10-
 .دهد شرح را كليوي توبول يلهبوس بيكربنات هاي يون بازجذب و هيدروژن هاي يون ترشح 11-
 .دهد توضيح را كليوي هاي توبول در امونياك و فسفات بافرهاي 12-
 .دهد شرح كليوي هاي توبول در را هيدروژن يون ترشح تنظيم 13-
 .دهد توضيح را تيتراسيون قابل غير اسيد و شدني تيتر اسيد مفهوم 14-
 .كند بيان را باز و اسيدي اختالالت باليني علل 15-
 .دهد شرح را ها كليه توسط الكالوز و اسيدوز اصالح 16-
 .دهد توضيح را نوموگرام از استفاده با مركب باز و اسيد اختالالت17-

 .دهدشرحبازواسيداختالالتتشخيص جهت را آنيوني شكاف18-
 طرح سخنراني،روش آموزش :   

 ايتوتخته  و ويدئو پروژكتور از همطلب استفاد طول ارائه در به سئواالت پاسخ و سئوال
                                                                    برد

 : محل برگزاري كالس  

  : اجزا و شيوه اجراي درس  

  دقيقه  5مدت زمان :      مقدمه  

 كليات درس   
  بخش اول درس  
  پرسش و پاسخ و استراحت  
  بخش دوم درس  

  
 دقيقه  35مدت زمان :    

 دقيقه  5مدت زمان :    

  دقيقه  35مدت زمان :    

  دقيقه  10مدت زمان :      جمع بندي و نتيجه گيري 

   وظايف و تكاليف دانشجو:
  به سئواالت پاسخ و نكات مهم از شده، يادداشت برداري مطالب مطرح به توجه

 دقيقه  10مدت زمان :       ارزشيابي درس 

 


