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 پزشکی :دانشکده

 فیزیولوژی :گروه آموزشی

 یسلول پزشک یولوژیزیف :طرح درس

   

 0911-0011:سال تحصیلی                   یسلول پزشک یولوژیزیف :عنوان درس

 یپزشک انیدانشجو: رانیفراگ                                             تئوری -واحد/.  8: تعداد و نوع واحد

 01/6/0911 :تاریخ شروع ترم                                    :شماره درس
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  :(بر اساس سرفصل) معرفي درس

 ،کو شناسائی آن ها در فرایندهای طبیعی و تغییر یافته فیزیولوژی سلولاصول و مکانیسم های فیزیولوژیک مرتبط با کار  م،یرود مفاه یدرس از دانشجو انتظار م نیدر ا
 .کند ییشناسا کیولوژیزیف افتهی رییو تغ یعیطب یندهایو بتواند آن ها را در فرا موزدایرا ب ریاز موارد ز کیدر هر

 

 :درس هدف كلي
 :آشنایی دانشجویان با

 بدن انسان و کنترل آن یسازمان عمل

 غشاء قیسلول و نحوه انتقال مواد ازطر غشاء

 (یونی یکانالها) یانتقال مواد درشت و قطب نحوه

 آن جادیغشاء و عوامل ا لیپتانس
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 یو ارتباطات سلول یرسان امیپ

 یاسکلت عضله

 و صاف یو انقباض در عضله قلب کیغشاء و تحر لیپتانس
 جلسه

 

/ تاریخ ارائه

 بارگذاری درس
 :هدف کلی

 آشنایی با

 اهداف ویژه رفتاری

 .درپایان هرجلسه دانشجوبایدقادرباشد

نوع آموزش 

/ آنالین)مجازی 

 (آفالین

رسانه آموزشی 

م، صوت، فیل)

پاور پوینت، 

فایل پی دی 

 ...(اف و

فعالیتهای 

یاددهی 

 یادگیری

 مدرس

0 

7/8/99 

ساااان املی بااا ل ااا مل
لانساملولکنترللآم

 فاهیملاصب لولپایهلایلفیزیولوژیلرالل-1
ل. یاملن ای 

 شخصاااالاساساا ل داای ل ا اا لوللل-2
ل. ارجلسبول لرال یاملن ای 

رال(لهو ئوسااتانی)تعااا للنیساات للل-3
یوا ااا لاصاااب للللللللللللتعریاااملن اااو  لول

ل.تعیینلکنن  لآنرال یاملن ای 
اجزاءلپ ی  ل و تنظی  لولویژگیهاایللل-4

ل.کنترل لآنرالتشریحلن ای 
ان ا کهایل روملسبوللرالنامل ار  لوللل-5

ی بکر لفیزیولوژیکلآنهاالراللللللتشاریحللل
ل.ن ای 

 (آفالین/ آنالین
 

 لمیف یبارگذار

 لیو فا

در  نتیپاورپو

 دیسامانه نو

آموزش  -

 قیاز طر نیآنال
Adobe 

Connect ای 
Skyroom 

حضور فعال در 

 ،یکالس مجاز

 یبردار ادداشتی

 از نکات مهم

پاسخ به  و

 سئواالت، انجام

و شرکت  فیتکال

 در آزمون

 یمجاز یها

 حمیدیدکتر
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2 

41/8/99  

غشاااءلساابوللولندااو لل
انتقااالل ااوا لان ریاا للل

لغشاء

ساا تارلغشااءلسابول لول ا للهااایلللللل-1
ل.غشاءلرال یاملن ای ل ختبم

یب لی ملتقارملترکیباالشای یای ل رللل-2
 رگچااهلهااایلغشاااءلساابوللولاه یاا لللل

ل.ی بکر یلآنرالتشریحلن ای 
روشلهااایل ختبااملانتقااالل ااوا لانللل-3

غشاءلسبوللرالنامل ر  لوله را ل ال ثااللل
ل.تشریحلن ای 

پ ی  لان وسیتونلرالتعریاملن او   لللل-4
ل.ریحلن ای انواعلآنراله را ل ال ثاللتش

پ ی  لاگزوسیتونلرالتعریاملن او   لللل-5
ل.انواعلآنراله را ل ال ثاللتشریحلن ای 

 لمیف یبارگذار (آفالین/ آنالین

 لیو فا

در  نتیپاورپو

 دیسامانه نو

آموزش  -

 قیاز طر نیآنال
Adobe 

Connect ای 
Skyroom 

حضور فعال در 

 ،یکالس مجاز

 یبردار ادداشتی

 از نکات مهم

پاسخ به  و

 سئواالت، انجام

و شرکت  فیتکال

 در آزمون

 یمجاز یها

 یدیدکترحم

ندو لانتقالل وا ل رش ل  14/8/99 9
ل(کانالهایلیون )ولقطب ل

سا تارلکانالهایلپروتئین ل وجو ل رلل-1
ل.غشاءلرالتشریحلن ای 

انواعلکانالهاایلیاون لرالناامل ار  لولللللل-2
ل. رایلهریکل ثال ل زن 

 لرال یاااملویژگیهااایلکانالهااایلیااونلل-3
ل.ن ای 

انواعلکانالهایلسا ی  لرال اهله ارا للللل-4
ل.ی بکر لولشنا  لآنهالتشریحلن ای 

انواعلکانالهایلپتاسی  لرال اهله ارا لللل-5
ل.ی بکر لولشنا  لآنهالتشریحلن ای 

انواعلکانالهایلکبسای  لرال اهله ارا للللل-6
ل.ی بکر لولشنا  لآنهالتشریحلن ای 

یرتدریکلانواعلکانالهال رلغشاءهایلغل-7
ل.پذیرلراله را ل ال ثاللتشریحلن ای 

 کانیسملولتعا  لکانالهایلپروتئینا للل-8
ل.ولسایتواسکبتوملرال یاملن ای 

 لمیف یبارگذار (آفالین/ آنالین

 لیو فا

در  نتیپاورپو

 دیسامانه نو

آموزش  -

 قیاز طر نیآنال
Adobe 

Connect ای 
Skyroom 

حضور فعال در 

 ،یکالس مجاز

 یاربرد ادداشتی

 از نکات مهم

پاسخ به  و

 سئواالت، انجام

و شرکت  فیتکال

 در آزمون

 یمجاز یها

 حمیدیدکتر
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پتانسی لغشاءلولیوا ا لل  18/8/99 0
لایجا لآم

انواعلغشاءلسبول لرالاننظارلتدریاکلللل-1
ل.پذیریلولتدریکلناپذیریلتشریحلن ای 

پتانسی لغشاءلولیبا لآنارالتشاریحللللل-2
ل.ن ای 

کننا  لپتانسای لللل ه ترینلیوملتعیینل-3
لغشاءلک املاس  لچرا؟

پتانسی لتعاا ل لنرنسا  لپتانسای للللل-4
تعااا ل لیااکلیااوملولچتااونت لتعیااینللل

ل.پتانسی لغشاءلرالتشریحلن ای 
 راحاا ل ختبااملتشااکی لیااکل ور لللل-5

پتانسااای لی ااا لولت ییااارااله ز اااامل
 وجو آ اا  ل رلغشاااءلساابول لرال یاااملل

ل.ن ای 
وللچتونت لانتقاللیکلسیتناللرال ر ل-6

اکسااومل یاااملن ایاا لولیوا اا ل ااو رل رل
سری لانتقاللسیتناللیصب لرالتشاریحلل

ل.ن ای 

 لمیف یبارگذار (آفالین/ آنالین

 لیو فا

در  نتیپاورپو

 دیسامانه نو

آموزش  -

 قیاز طر نیآنال
Adobe 

Connect ای 
Skyroom 

حضور فعال در 

 ،یکالس مجاز

 یبردار ادداشتی

 از نکات مهم

پاسخ به  و

 انجام سئواالت،

و شرکت  فیتکال

 در آزمون

 یمجاز یها

 حمیدیدکتر

پیاملرسان لولارتبا اال  5/9/99 1
لسبول 

پیااملرساان لولارتبا ااالسابول لرالللللل-1
ل.تعریملن ای 

انواعلپیاملرسان لولارتبا االسبول لل-2
ل.رالتعریملن ای 

گیرن  لهالرالتعریاملولتناوعلآنهاالراللللل-3
ل. یاملن ای 

ای لرالتعریاملولل یانج لهاایلشای یللل-4
ل. وار ل هملرال یاملن ای 

انواعلپیاکلهاایل انویاهلولچتاونت لللللل-5
ل.تشکی لآنهالرال یاملن ای 

 کانیسملهایلفرآین لپیاملرساان ل رللل-6

 لمیف یبارگذار (آفالین/ آنالین

 لیو فا

در  نتیپاورپو

 دیسامانه نو

آموزش  -

 قیاز طر نیآنال
Adobe 

Connect ای 
Skyroom 

حضور فعال در 

 ،یکالس مجاز

 یبردار ادداشتی

 از نکات مهم

پاسخ به  و

 سئواالت، انجام

و شرکت  فیتکال

 در آزمون

 یمجاز یها

 حمیدیدکتر
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ل. ا  لسبوللرال یاملن ای 

سا تارل اف لشناس لولآناتو  لیاکللل-1لیضبهلاسکبت   41/9/99 6
ل.یضبهلرالشرحل ه 

 شخصاال ولکول لاکتاین ل یاونین لللل-2
ل.پو یونینلرال یاملن ای تروپونینلولترو

انواعلفیبرهاایلیضاین لرالانلداا للللل-3
ل.ت ییرل وللولنیرولنامل بر 

 کانیسمل ولکول لانقباا لیضاین لللل-4
پ یا  لجفا للل.لللللللللللللللللل)رالتوضیحل ه 
ل(انقبا ل-ش ملتدریک

 ندنا لارتبااایل ااینل ااوللیضاابهلوللل-5
قاا رالانقبااا لرالترساایملولللللتشااریحل

ل.ن ای 
اعلانقبااا لیضااین لرالانلدااا لانااول-6

ل.ت ییرل وللولنیرولتوضیحل ه 
چتونت لج علانقباضااالیضاین لرالللل-7

ل.شرحل ه 
هیپاارپینی لهیپرتروفاا لولآتروفاا للل-8

ل.یضین لرالتعریملکن 
ت ییااراال وجو آ اا  ل رلیضاابهلرالللل-9

ل. ع انلقطعلیصبل یاملن ای 

 لمیف یبارگذار (آفالین/ آنالین

 لیو فا

در  نتیپاورپو

 دیسامانه نو

آموزش  -

 قیاز طر نیآنال
Adobe 

Connect ای 
Skyroom 

حضور فعال در 

 ،یکالس مجاز

 یبردار ادداشتی

 از نکات مهم

پاسخ به  و

 سئواالت، انجام

و شرکت  فیتکال

 در آزمون

 یمجاز یها

 حمیدیدکتر

پتانسی لغشاءلولتدریکل  49/9/99 7
ولانقباااا ل رلیضااابهلل

لقبب لولصاف

شاءلولپتانسی لی ا لرال رللپتانسی لغل-1
ل.سبولهایلیضبهلقبب لللللتوصیملن ای 

پتانساای لضاار املسااانلرالتعریااملللل-2
ن و   ل کانیسملایجاا لآناراللللللتشاریحلللل

یااکل ور لپتانساای لی اا ل رللل-3.لن ایاا 
فیبرهااایل ااالجااوا لسااریعلولآهسااتهللل
سبولهایلقبب لرالترسیملولیب لهر رحبهل

 لمیف یبارگذار (آفالین/ آنالین

 لیو فا

در  نتیپاورپو

 دیسامانه نو

آموزش  -

 قیاز طر نیآنال
Adobe 

حضور فعال در 

 ،یکالس مجاز

 یبردار ادداشتی

 از نکات مهم

پاسخ به  و

 سئواالت، انجام

و شرکت  فیتکال

 حمیدیدکتر
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ل.رال یاملن ای 
پتانساای لی اا ل رللپتانساای لغشاااءلول-4

غشاااءلساابوللهااایلیضاابهلصااافلرالللل
ل.توصیملن ای 

انواعلیضبهلصافلولویژگیهاایلکبا لللل-5
ل.آنهالرالتشریحلن ای 

روناا لانقبااا ل رلیضاابهلصااافلراللل-6
ل.تشریحلن ای 

تفاااوالانقبااا ل رلیضاابهلصااافلوللل-7
ل.یضبهلاسکبت لرال یاملن ای 

Connect ای 
Skyroom 

 در آزمون

 یمجاز یها

 
  

 :سایر فعالیت های یادگیری

 

  (فروم)اتاق بحث 

 : بحث( یها) موضوع

 

 طول ترم فیتکال •

 

 مهلت فیدبک دادن مدرس مهلت پاسخ دادن دانشجویان زمان بارگذاری تکلیف توسط استاد عنوان و شرح تکلیف شماره

4.      

1.      

3.      

1.      

5.      
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  :شیوه ارزشیابي     
  نمره 2: تکالیفحضور درکالس، مشارکت فعال در کالس و  :ها و تکالیف نمره فعالیت -1

 نمره 6حداکثر  :(مستمر)وینی ارزشیابی تک نمره -2

 نمره 12حداقل  :(ترم پایان)ارزشیابی تکمیلی نمره  -3

 :منابع     

 .0919چهر، : تهران. ترجمه فرخ شادان. یزدهمس یرایشو. یتونگا یپزشک یزیولوژیف. آرتور؛ هال، جان یتون،گا -0

 .0919طب،  یناس: تهران. راستگار فرج زاده یرضا بدل زاده و عل ی،ترجمه کامران قاسم. و چهارم یستب یرایشو. گانونگ یزیولوژیف. بارمان، سوزان؛ بروکز، هدون یم؛بارت، ک -2

 . 0911 یع،رف یشهاند: تهران. نامور و همکاران یمینترجمه س. ششم یرایشو. یبرن و لو یزیولوژیف. کوپن، بروس؛ کوپن؛ استنتون -9

 التین •

0-  Hall JE, Guyton AC. Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology.13nd ed. Philadelphia: Elsevier Saunders; 2016. 

2-  Kim EB, Susan MB, Scott B. Ganong’s Review of Medical Physiology. 24nd ed, The McGraw-Hill Companies, Inc; 2016. 

9-  Levy M, Koeppen BM, Stanton BA. Berne & Levy Principles of Physiology. 7nd ed. Philadelphia: Elsevier; 2017. 
 

 
 

 :طرح درس لیتکم نامه وهیش
 .ندیاستفاده نما یاست، از فرم طرح درس قبل یکه نحوه ارائه درس آنان به صورت حضور یدیاسات- 4

 :ردیمدنظر قرار گ ریز میمفاه یطرح درس آموزش مجاز نیدر تدو- 1

 .رشته مربوطه به آن اشاره شده است یآموزش کولومیکوردرس که در  یهدف کل: درس یهدف کل •

 . لحاظ گردد یبارگذار خینکته در نوشتن تار نیدرس در فواصل مرتب، منظم و به طور مستمر در طول ترم انجام شود، ا یاست بارگذار یضرور نکهیبا توجه به ا: درس یبارگذار/ ارائه خیتار •

 .مشخص شود زین... و پیاسکا د،یسامانه نو قینحوه ارائه آموزش از طر ن،یآفال/ نیع آموزش آنالضمن مشخص کردن نو: ینوع آموزش مجاز •

و ارائه  فیمرتب و به موقع تکال یبررس) داده شود  انیبه دانشجو فیساس تکالبر ا  یابینمره ارزش بخشی ازدر نظر گرفته شود تا  انیدانشجو یمناسب برا فیو تکال تهایاست فعال یضرور یامتحانات مجاز یبا توجه به مشکالت برگزار: یریادگی /یاددهی یفعالیتها   •

 .(در فواصل منظم انجام شود زین انیبازخورد به دانشجو

 .در صورتیکه قرار باشد پاسخ تکالیف به روش های دیگری غیر از نوید ارسال گردد در متن تکلیف به دانشجو اطالع رسانی شود   •

 

 :ذکر است انیشا* 
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 .ارائه مطالب انجام خواهد شد وهیبر اساس طرح درس و ش یدر ترم آت یآموزش مجاز یابیارزش -4

 .در سامانه نوید بارگذاری شودیا لینک آن و ( صرف نظر از نوع ارائه و رسانه مورد استفاده)تمام محتوای آموزشی الزم است  -1

 

      

 


