
 
 

 

  

 
 

 

 

 (lesson Plan)طرح درش رًزانو 

 

 جلسو اًل

 
 

 مقطع / رشته تحصیلی:                                      گروه آموزشی:                                                 :     دانشکده

 9/07/98 تبريخ ارائو درش : 98-99سبل تحصيلي  :  

  فیضیَلَطینبم درش )ًاحذ(  :  
                            ؿٌجِػِ رًز:  

 13-15 سبعت:

 ًظشی نٌع ًاحذ:

 
 12 تعذاد دانطجٌيبن  :

 کبهیال کوبلی هسئٌل درش: 2 تعذاد ًاحذ:

 ػبػت 2هذت كالش: 
کبهیال هذرسين) بو ترتيب حرًف الفبب(:

 کوبلی

. 

  ػلَل فیضیَلَطی  عنوان درس :

 هکبًیؼن اًتمبل اص دٍ ػَی غـب آؿٌبیی ثب فیضیَلَطی ػلَل، غـبی ػلَل،هدف کلی درس :  

 
 اهداف جسئی : 

 ّوَػتبص سا تؼشیف ًوبیذهفَْم ػلن فیضیَلَطی سا ثذاًذ ٍ -1

 .ثجشد ًبم فیضیَلَطی دیذگبُ اص سا ػلَل هختلف اجضاء -2

 دّذ. تَظیح سا ػلَلی غـبء ػبختوبى -3

 .دّذ ؿشح سا ػلَلی غـبی خَاف-4

 تفبٍت تشکیجبت هبیؼبت داخل ٍ خبسج ػلَلی سا ثذاًذ.-5

 .ثجشد ًبم سا دسغـبء هَجَد کبًبلْبی اًَاع -6

  ثب رکش هثبل تَظیح دّذ. سا غـبیی اًتمبلْبی هختلف اؿکبل -7

 .ثجشد ًبم سا ثشآى هَثش ٍ ػَاهل ًوَدُ تؼشیف سا هَاد اًتـبس -8

 دّذ. تَظیح سا فؼبل اًتمبل اًَاع -9

 اػوض سا تؼشیف کٌذ. -10

دانطکذه علٌم پسضکی ً خذهبت بيذاضتی 

 درهبنی الرستبن

 هرکس هطبلعبت ً تٌسعو آهٌزش علٌم پسضکی

 ًاحذ برنبهو ريسی درسی ً آهٌزضی

 



 تفبٍت هحلَلْبی ایضٍتًَیک، ّبیپَتًَیک ٍ ّبیپشتًَیک سا تَظیح دّذ -11

               : هؽلت اسائِ ؼَل دس َاالتػ ثِ پبػخ ٍ َالػ ؼشح ػخٌشاًی،روش آموزش 

  : سدَث ٍایت ٍ پشٍطکتَس  ٍیذئَامکانات آموزشی 

 گبیتَى فیضیَلَطی منبع درس  :

  دلیمِ   5   :هذت زهبن مقدمه 

 کلیات درس  

  بخص اًل درش 

  پرسص ً پبسخ ً استراحت 

  بخص دًم درش 

 دلیمِ  50هذت زهبن : 

 دلیمِ   10هذت زهبن : 

 دلیمِ   40هذت زهبن:  

  دلیمِ  10هذت زهبن :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دلیمِ 5هذت زهبن :     ارزشیابی درس 

 
 

 دًمجلسو 
 
 

 تحصیلی::                                                   گروه آموزشی:                                         مقطع / رشته دانشکده

 11/07/98 تبريخ ارائو درش : 98-99سبل تحصيلي  :  

 فیضیَلَطینبم درش )ًاحذ(  :  
                            ـٌجِپٌجرًز:  

 10-12 سبعت:

 ًظشی نٌع ًاحذ:

 
 12 تعذاد دانطجٌيبن  :

 کبهیال کوبلی هسئٌل درش: 2 تعذاد ًاحذ:

 ػبػت 2هذت كالش: 
کبهیال حرًف الفبب(:هذرسين) بو ترتيب 

 کوبلی

 

 

 ػلَل فیضیَلَطی  عنوان درس :

 ًَسٍى دس ػصجی پیبم اًتمبل ٍ ػول پتبًؼیل اػتشاحت، پتبًؼیل ثب آؿٌبییهدف کلی درس :  

 
 اهداف جسئی : 

 .ثجشد ًبم سا غـبء اػتشاحت پتبًؼیل کٌٌذُ ایجبد ػَاهل  -1

 .ًوبیذ ثیبى سا ػول پتبًؼیل یک تـکیل هختلف هشاحل -2

 .ًوبیذ ثیبى فیجشّبی ػصجی دس سا ػیگٌبل یک اًتمبل چگًَگی -3



               : هؽلت اسائِ ؼَل دس َاالتػ ثِ پبػخ ٍ َالػ ؼشح ػخٌشاًی،روش آموزش 

  : سدَث ٍایت ٍ پشٍطکتَس  ٍیذئَامکانات آموزشی 

 گبیتَى فیضیَلَطی منبع درس  :

  دلیمِ   5هذت زهبن:    مقدمه 

 درس کلیات  

  بخص اًل درش 

  پرسص ً پبسخ ً استراحت 

  بخص دًم درش 

 دلیمِ  50هذت زهبن : 

 دلیمِ   10هذت زهبن : 

 دلیمِ    40هذت زهبن:  

  دلیمِ  10هذت زهبن :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دلیمِ  5هذت زهبن :   ارزشیابی درس 

 

 مسٌجلسو 

 
 

 گروه آموزشی:                                         مقطع / رشته تحصیلی:                   :                                دانشکده

 16/07/98 تبريخ ارائو درش : 98-99سبل تحصيلي  :  

 فیضیَلَطینبم درش )ًاحذ(  :  
                            ؿٌجِػِ رًز:  

 13-15 سبعت:

 ًظشی نٌع ًاحذ:

 
 12 :  تعذاد دانطجٌيبن

 کبهیال کوبلی هسئٌل درش:  2 تعذاد ًاحذ:

 ػبػت 2هذت كالش: 
کبهیال هذرسين) بو ترتيب حرًف الفبب(:

 کوبلی

 
 
 

 ػیؼتن ػعالًی فیضیَلَطی  عنوان درس :

 دس ػعلِ اػکلتی اًمجبض -تحشیک ، هکبًیؼناػکلتی ػعلِ ثب ػبختوبى آؿٌبییهدف کلی درس :  

 
 اهداف جسئی : 

 .دّذ ؿشح سا اػکلتی ػعالت آًبتَهیک ػبختبس 1-

 هـخصبت کلی ػعالت اػکلتی سا ثیبى کٌذ.-2

 .ًوبیذ ثیبى سا ٍ تشٍپَهیَصیي تشٍپًَیي هیَصیي، اکتیي، هلکَلی هـخصبت -3

 ػبختبس ػبسکَهش سا ؿشح دّذ. -4

 .دّذ ؿشح ػعلِ ثِ ػصت اص سا ػصجی پیبم اًتمبل چگًَگی -5



 .دّذ ؿشح سا  Excitation-Contraction Coupling اًمجبض-تحشیک صٍج -6

 هٌبثغ اًشطی دس ػعلِ سا ؿشح دّذ. -7

 اًمجبض ایضٍهتشیک ٍ ایضٍتًَیک سا تَظیح دّذ. -8

               : هؽلت اسائِ ؼَل دس َاالتػ ثِ پبػخ ٍ َالػ ؼشح ػخٌشاًی،روش آموزش 

  : سدَث ٍایت ٍ پشٍطکتَس  ٍیذئَامکانات آموزشی 

 گبیتَى فیضیَلَطی درس  : منبع

  دلیمِ   5هذت زهبن:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخص اًل درش 

  پرسص ً پبسخ ً استراحت 

  بخص دًم درش 

 دلیمِ  50هذت زهبن : 

 دلیمِ   10هذت زهبن : 

 دلیمِ   40هذت زهبن:  

  دلیمِ  10هذت زهبن :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دلیمِ 5هذت زهبن :     ارزشیابی درس 

 

 چيبرمجلسو 

 
 

 :                                                   گروه آموزشی:                                         مقطع / رشته تحصیلی:دانشکده

 18/07/98 تبريخ ارائو درش : 98-99سبل تحصيلي  :  

 فیضیَلَطینبم درش )ًاحذ(  :  
                            ـٌجِپٌجرًز:  

 10-12 سبعت:

 ًظشی نٌع ًاحذ:

 
 12 تعذاد دانطجٌيبن  :

 کبهیال کوبلی هسئٌل درش:  2 تعذاد ًاحذ:

 ػبػت 2هذت كالش: 
کبهیال هذرسين) بو ترتيب حرًف الفبب(:

 کوبلی

 
 
 

 ػیؼتن ػعالًی فیضیَلَطی  عنوان درس :

 صبفدس ػعلِ  اًمجبض -، هکبًیؼن تحشیکصبف ػعلِ ثب ػبختوبى آؿٌبییهدف کلی درس :  

 
 اهداف جسئی : 

 .ثجشد ًبم سا اى اًَاع ٍ ؿشح دّذ سا صبف ػعلِ ػبختوبى-1

 .دّذ تَظیح سا اًمجبض دس کبلوَدٍلیي-کلؼین ًمؾٍ  اًمجبض ؼنهکبًی-2



 .کٌذ ثیبى سا فؼفبتبص ٍ کیٌبص هیَصیي آًضیوْبی ػولکشد-3

 ثب ػعلِ اػکلتی همبیؼِ کٌذ.اًمجبض دس ػعلِ صبف سا -4

               : هؽلت اسائِ ؼَل دس َاالتػ ثِ پبػخ ٍ َالػ ؼشح ػخٌشاًی،روش آموزش 

  : سدَث ٍایت ٍ پشٍطکتَس  ٍیذئَامکانات آموزشی 

 گبیتَى فیضیَلَطی منبع درس  :

  دلیمِ   5هذت زهبن:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخص اًل درش 

  پرسص ً پبسخ ً استراحت 

  بخص دًم درش 

 دلیمِ  50هذت زهبن : 

 دلیمِ   10هذت زهبن : 

 دلیمِ   40هذت زهبن:  

  دلیمِ  10هذت زهبن :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دلیمِ 5هذت زهبن :     ارزشیابی درس 

 
 

 نپنج جلسو
 
 

 گروه آموزشی:                                         مقطع / رشته تحصیلی: :                                                  دانشکده

 23/07/98 تبريخ ارائو درش : 98-99سبل تحصيلي  :  

 فیضیَلَطینبم درش )ًاحذ(  :  
                            ٌجِؿػِ رًز:  

 13-15 سبعت:

 ًظشی نٌع ًاحذ:

 
 12 تعذاد دانطجٌيبن  :

 کبهیال کوبلی هسئٌل درش:  2 ًاحذ:تعذاد 

 ػبػت 2هذت كالش: 
کبهیال هذرسين) بو ترتيب حرًف الفبب(:

 کوبلی

 

 فیضیَلَطی للت  عنوان درس :

 للت ّذایتی ػیؼتن تحشیکی للجی، ػعلِ ثب آؿٌبییهدف کلی درس :  

 
 اهداف جسئی : 

 هَلؼیت لشاسگیشی للت سا تَظیح دّذ.-1

 ًبم ثجشد ٍ چگًَگی جشیبى خَى ثیي آًْب سا ؿشح دّذ.چْبس حفشُ للت سا -2

 .کٌذ ثیبى سا پبپیلش ػعالت ٍ للت ّبی دسیچِ کبس ٍ هحل -3

 گشدؽ خَى سیَی ٍ ػیؼتویک سا تَظیح دّذ.-4



 تغزیِ ػعلِ للت سا تَظیح دّذ.-5

 .ثجشد ًبم سا للت دیَاسُ دٌّذُ تـکیل ّبی الیِ -6

 هـخصبت ػعلِ للت سا ثیبى کٌذ.-7

 .دّذ تَظیح سا للت ػیتیَم ػي-8

 اًَاع ػلَلْبی للجی سا ثش اػبع ػولکشد ًبم ثجشد.-9

 ثجشد. ًبم سا للت ّذایتی-تحشیکی ػیؼتن دٌّذُ تـکیل اجضاء -10

 هؼیشّبی ّذایتی دس للت سا تَظیح دّذ.-11

               : هؽلت اسائِ ؼَل دس َاالتػ ثِ پبػخ ٍ َالػ ؼشح ػخٌشاًی،روش آموزش 

  : سدَث ٍایت ٍ پشٍطکتَس  ٍیذئَامکانات آموزشی 

 گبیتَى فیضیَلَطی منبع درس  :

  دلیمِ   5هذت زهبن:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخص اًل درش 

  پرسص ً پبسخ ً استراحت 

  بخص دًم درش 

 دلیمِ  50هذت زهبن : 

 دلیمِ   10هذت زهبن : 

 دلیمِ   40هذت زهبن:  

  دلیمِ  10هذت زهبن :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دلیمِ 5هذت زهبن :     ارزشیابی درس 

 

 نضط جلسو
 
 

 :                                                   گروه آموزشی:                                         مقطع / رشته تحصیلی:دانشکده

 25/07/98 تبريخ ارائو درش : 98-99سبل تحصيلي  :  

 فیضیَلَطینبم درش )ًاحذ(  :  
                            ٌجِـپٌجرًز:  

 10-12 سبعت:

 ًظشی نٌع ًاحذ:

 
 12 تعذاد دانطجٌيبن  :

 کبهیال کوبلی هسئٌل درش:  2 تعذاد ًاحذ:

 ػبػت 2هذت كالش: 
کبهیال هذرسين) بو ترتيب حرًف الفبب(:

 کوبلی

 

 فیضیَلَطی للت  عنوان درس :

 للت ػول للجی، تٌظین ػیکل ، ثشسػیآؿٌبیی ثب پتبًؼیل ػول للجیهدف کلی درس :  



 
 اهداف جسئی : 

 .ػول دس ػعلِ للت سا ؿشح دّذ پتبًؼیل -1

 .دّذ ؿشح ٍ ًیشٍی اًمجبظی للت للت ظشثبىثش سا پبساػوپبتیک ٍ ػوپبتیک اػصبة اثش -2

 اثشات یًَْب ٍ دسجِ حشاست سا ثش للت ثیبى کٌذ.-3

 .کٌذ لیؼت سا آى هشاحل ٍ تؼشیف سا للجی ػیکل -4

 .ثذاًذ سا کذام ّش ایجبد ػلت ٍ للجی صذاّبی -5

 اصؽالحبت حجن پبیبى دیبػتَلی، حجن پبیبى ػیؼتَلی، حجن ظشثِ ای، کؼش تخلیِ، پیؾ ثبس ٍ پغ ثبس سا تؼشیف کٌذ.-6

 هکبًیؼن فشاًک اػتبسلیٌگ سا تَظیح دّذ.-7

 تؼشیف کٌذ.ثشٍى دُ للجی سا -8

               : هؽلت اسائِ ؼَل دس َاالتػ ثِ پبػخ ٍ َالػ ؼشح ػخٌشاًی،روش آموزش 

  : سدَث ٍایت ٍ پشٍطکتَس  ٍیذئَامکانات آموزشی 

 گبیتَى فیضیَلَطی منبع درس  :

  دلیمِ   5هذت زهبن:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخص اًل درش 

  پرسص ً پبسخ ً استراحت 

  بخص دًم درش 

 دلیمِ  50هذت زهبن : 

 دلیمِ   10هذت زهبن : 

 دلیمِ   40هذت زهبن:  

  دلیمِ  10هذت زهبن :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دلیمِ 5هذت زهبن :     ارزشیابی درس 

 

 

 نىفت جلسو

 

 

 مقطع / رشته تحصیلی:                               :                                                   گروه آموزشی:          دانشکده

 30/07/98 تبريخ ارائو درش : 98-99سبل تحصيلي  :  

 فیضیَلَطینبم درش )ًاحذ(  :  
                            ٌجِؿػِ رًز:  

 13-15 سبعت:

 ًظشی نٌع ًاحذ:

 
 12 تعذاد دانطجٌيبن  :

 کوبلیکبهیال  هسئٌل درش:  2 تعذاد ًاحذ:

 ػبػت 2هذت كالش: 
کبهیال هذرسين) بو ترتيب حرًف الفبب(:

 کوبلی

 



 فیضیَلَطی للت  عنوان درس :

 الکتشٍکبسدیَگشامآؿٌبیی ثب هدف کلی درس :  

 
 اهداف جسئی : 

 .ًوبیذ ثیبى سا ؼجیؼی الکتشٍکبسدیَگشام یک هـخصبت-1

 .سا تَظیح دّذ  P-QRS-Tاؿتمبلْب ٍ اهَاج-2

 تؼییي کٌذ.للت سا اص سٍی الکتشٍکبسدیَگشام  ظشثبىتؼذاد -3

               : هؽلت اسائِ ؼَل دس َاالتػ ثِ پبػخ ٍ َالػ ؼشح ػخٌشاًی،روش آموزش 

  : سدَث ٍایت ٍ پشٍطکتَس  ٍیذئَامکانات آموزشی 

 گبیتَى فیضیَلَطی منبع درس  :

  دلیمِ   5هذت زهبن:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخص اًل درش 

  پرسص ً پبسخ ً استراحت 

  بخص دًم درش 

 دلیمِ  50هذت زهبن : 

 دلیمِ   10هذت زهبن : 

 دلیمِ   40هذت زهبن:  

  دلیمِ  10هذت زهبن :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دلیمِ 5هذت زهبن :     ارزشیابی درس 

 
 

 نطتى جلسو
 
 

 گروه آموزشی:                                         مقطع / رشته تحصیلی:              :                                     دانشکده

 2/08/98 تبريخ ارائو درش : 98-99سبل تحصيلي  :  

 فیضیَلَطینبم درش )ًاحذ(  :  
                            ٌجِـپٌجرًز:  

 10-12 سبعت:

 ًظشی نٌع ًاحذ:

 
 12 تعذاد دانطجٌيبن  :

 کبهیال کوبلی هسئٌل درش:  2 تعذاد ًاحذ:

 ػبػت 2هذت كالش: 
کبهیال هذرسين) بو ترتيب حرًف الفبب(:

 کوبلی

 

 فیضیَلَطی دػتگبُ گشدؽ خَى  عنوان درس :

 خَى جشیبى فـبس خَى، تٌظین تٌظین هَیشگی، تجبدالت، آى ثب هشتجػ فیضیکی اصَل ٍ خَى گشدؽ ػبختبسهدف کلی درس :  



 
 اهداف جسئی : 

 اجضای دػتگبُ گشدؽ خَى سا ًبم ثجشد. -1

 اػوبل دػتگبُ گشدؽ خَى سا تَظیح دّذ. -2

 . تَظیح دّذ سا خًَی ػشٍق ػبختوبى-3

 .دّذ ؿشح سا سیَی ٍ ػیؼتویک خَى گشدؽ -4

 جشیبى خَى سا تؼشیف کٌذ ٍ ػَاهل هَثش ثش آى سا ؼجك لبًَى پَاصی تَظیح دّذ. -5

 همؽغ ٍ ػشػت جشیبى خَى سا تَظیح دّذ.ساثؽِ ػؽح  -6

 .دّذ ؿشح سا گشدثبدی ٍ ای تیغِ خَى جشیبى اًَاع -7

 فـبس خَى سا تؼشیف کٌذ ٍ ًحَُ اًذاصُ گیشی آًشا تَظیح دّذ. -8

 .ثذاًذ سا اًْب ثش هَثش ػَاهل ٍ ًجط ٍ تؼذاد ًجط سا تؼشیف کٌذ فـبس -9

 فـبس هتَػػ ؿشیبًی سا تَظیح دّذ. -10

 .دّذ ؿشح سا هَیشگ دس هَاد تجبدل ٍ هَیشگی خَى گشدؽ -11

 .تَظیح دّذ سا لٌفبٍی ػیؼتن -12

 هکبًیؼن ّبی کٌتشل فـبس خَى سا تَظیح دّذ.-13

 هکبًیؼن ّبی کٌتشل جشیبى خَى سا تَظیح دّذ. -14

 .ًوبیذ ثیبى سا خَى جشیبى هذت دساص ٍ حبد هَظؼی کٌتشل-15

 .دّذ ؿشح سا خَى جشیبى َّسهَسال(ٍ  ػصجی) کٌتشل ػوَهی -16

               : هؽلت اسائِ ؼَل دس َاالتػ ثِ پبػخ ٍ َالػ ؼشح ػخٌشاًی،روش آموزش 

  : سدَث ٍایت ٍ پشٍطکتَس  ٍیذئَامکانات آموزشی 

 گبیتَى فیضیَلَطی منبع درس  :

  دلیمِ   5هذت زهبن:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخص اًل درش 

  پرسص ً پبسخ ً استراحت 

  بخص دًم درش 

 دلیمِ  50هذت زهبن : 

 دلیمِ   10هذت زهبن : 

 دلیمِ   40هذت زهبن:  

  دلیمِ  10هذت زهبن :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دلیمِ 5هذت زهبن :     ارزشیابی درس 

 
 



 نين جلسو
 
 

 گروه آموزشی:                                         مقطع / رشته تحصیلی::                                                   دانشکده

 14/08/98 تبريخ ارائو درش : 98-99سبل تحصيلي  :  

 فیضیَلَطینبم درش )ًاحذ(  :  
                            ٌجِؿػِ رًز:  

 13-15 سبعت:

 12 تعذاد دانطجٌيبن  : ًظشی نٌع ًاحذ:

 کبهیال کوبلی هسئٌل درش:  2 تعذاد ًاحذ:

 ػبػت 2هذت كالش: 
کبهیال هذرسين) بو ترتيب حرًف الفبب(:

 کوبلی

 

 تٌفغفیضیَلَطی   عنوان درس :

 تٌفغ تٌظین گبصی، تجبدالت، آى ثش هَثش فیضیکی ػَاهل ٍ تٌفغ هکبًیک سیِ، ػبختبس ثب آؿٌبئیهدف کلی درس :  

 
 اهداف جسئی : 

 .دّذ ؿشح سا  تٌفغ دػتگبُ آًبتَهی– 1

 سا تَظیح دّذ. سیِ ّباػوبل -2

 .ثذاًذ سا ّب سیِ دس تٌفؼی ًبحیِ ٍ کٌٌذُ ّذایت هؼیشّبی ػبختوبى-3

 .دّذ ؿشح سا ثبصدم ٍ دم هکبًیؼن ٍ ثشدُ ًبم سا ثبصدمٍ  دم تٌفؼی دس ػعالت -4

 .دّذ ؿشح سا فیضیَلَطیک ٍ آًبتَهیک هشدُ فعبی -5

 .دّذ تَظیح سا ّب سیِ دس ػؽحی کـؾ ًمؾ ٍ ػَسفکتبًت-6

 .ثجشد ًبم سا سیَی ظشفیتْبی ٍ حجوْب ٍ ًوَدُ تَصیف سا اػپیشٍهتشی -7

 .دّذ تَظیح سا سیَی خَى گشدؽ -8

 .دّذ ؿشح سا تٌفؼی غـبء ػشض اص گبص اًتـبس -9

 .دّذ ؿشح سا ٍ دی اکؼیذکشثي( اکؼیظى) گبصّبی تٌفؼی دس خَى اًتمبل چگًَگی -10

 .دّذ ؿشح سا ّوَگلَثیي اکؼی تجضیِ هٌحٌی -11

 .ثذاًذ سا ّوَگلَثیي اکؼی تجضیِ هٌحٌی ثش هَثش فبکتَسّبی -12

 .دّذ ؿشح سا لَاًیي ثَس ٍ ّبلذاى-13

 .دّذ تَظیح ٍ ًمؾ آًْب سا دس تٌظین تٌفغ هغضی پل ٍ الٌخبع ثصل دس تٌفغ کٌتشل هشاکض -14

 کٌتشل ػصجی ٍ ؿیویبی تٌفغ سا تَظیح دّذ. -15

               : هؽلت اسائِ ؼَل دس َاالتػ ثِ پبػخ ٍ َالػ ؼشح ػخٌشاًی،روش آموزش 

  : سدَث ٍایت ٍ پشٍطکتَس  ٍیذئَامکانات آموزشی 



 گبیتَى فیضیَلَطی منبع درس  :

  دلیمِ   5هذت زهبن:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخص اًل درش 

  پرسص ً پبسخ ً استراحت 

  بخص دًم درش 

 دلیمِ  50هذت زهبن : 

 دلیمِ   10هذت زهبن : 

 دلیمِ   40هذت زهبن:  

  دلیمِ  10هذت زهبن :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دلیمِ 5هذت زهبن :     ارزشیابی درس 

 

 

 ندى جلسو
 
 

 مقطع / رشته تحصیلی:                 :                                                   گروه آموزشی:                        دانشکده

 21/08/98 تبريخ ارائو درش : 98-99سبل تحصيلي  :  

 فیضیَلَطینبم درش )ًاحذ(  :  
                            ٌجِؿػِ رًز:  

 13-15 سبعت:

 12 تعذاد دانطجٌيبن  : ًظشی نٌع ًاحذ:

 کبهیال کوبلی هسئٌل درش:  2 تعذاد ًاحذ:

 ػبػت 2هذت كالش: 
کبهیال هذرسين) بو ترتيب حرًف الفبب(:

 کوبلی

 فیضیَلَطی کلیِ ّب  عنوان درس :

 GFRتؼییي کٌٌذُ   فبکتَسّبی ّب، کلیِ ػبختبس ثب یآؿٌبیهدف کلی درس :  

 
 اهداف جسئی : 

 .دّذ ؿشح اختصبس ثِ سا ادساسی ػیؼتن دٌّذُ تـکیل اجضاء ٍ کلیِ ػبختوبى -1

 ثجشد. ًبم سا ًفشٍى هختلف ّبی ثخؾ -2

 گشدؽ خَى کلیَی سا تَظیح دّذ.-3

 .کٌذ ثیبى سا تشؿح ٍ ثبصجزة فیلتشاػیَى، ؿبهل دس تـکیل ادساس کلیِ پبیِ فشایٌذّبی -4

5- GFR ٍ َُدّذ تَظیح سا آى تـکیل ًح. 

               : هؽلت اسائِ ؼَل دس َاالتػ ثِ پبػخ ٍ َالػ ؼشح ػخٌشاًی،روش آموزش 

  : سدَث ٍایت ٍ پشٍطکتَس  ٍیذئَامکانات آموزشی 

 گبیتَى فیضیَلَطی منبع درس  :



  دلیمِ   5هذت زهبن:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخص اًل درش 

  پرسص ً پبسخ ً استراحت 

  بخص دًم درش 

 دلیمِ  50هذت زهبن : 

 دلیمِ   10هذت زهبن : 

 دلیمِ   40هذت زهبن:  

  دلیمِ  10هذت زهبن :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دلیمِ 5هذت زهبن :     ارزشیابی درس 

 

 

  نيبزدى جلسو
 

 

 :                                                   گروه آموزشی:                                         مقطع / رشته تحصیلی:دانشکده

 28/08/98 تبريخ ارائو درش : 98-99سبل تحصيلي  :  

 فیضیَلَطینبم درش )ًاحذ(  :  
                            ٌجِػِ ؿرًز:  

 13-15 سبعت:

 12 تعذاد دانطجٌيبن  : ًظشی نٌع ًاحذ:

 کبهیال کوبلی هسئٌل درش:  2 تعذاد ًاحذ:

 ػبػت )اهتحبى هیبى تشم( 2هذت كالش: 
کبهیال هذرسين) بو ترتيب حرًف الفبب(:

 کوبلی

 

 

  ندىزادً جلسو

 

 :                                                   گروه آموزشی:                                         مقطع / رشته تحصیلی:دانشکده

 5/09/98 تبريخ ارائو درش : 98-99سبل تحصيلي  :  

 فیضیَلَطینبم درش )ًاحذ(  :  
                            ٌجِؿػِ رًز:  

 13-15 سبعت:

 12 تعذاد دانطجٌيبن  : ًظشی نٌع ًاحذ:

 کبهیال کوبلی هسئٌل درش:  2 تعذاد ًاحذ:

 ػبػت 2هذت كالش: 
کبهیال هذرسين) بو ترتيب حرًف الفبب(:

 کوبلی

 

 فیضیَلَطی کلیِ ّب  عنوان درس :

 ًفشٍى ؼَل دس تشؿح ٍ ثبصجزة هکبًیؼن ثب ی، آؿٌبیهدف کلی درس :  

 
 اهداف جسئی : 

 .دّذ ؿشح سا پشٍگضیوبل تَثَل دس یًَْب ٍ هَاد ثبصجزة -1



 .دّذ ؿشح ٌّلِ لَع دس سا یًَْب ٍ هَاد اًتمبل -2

 .دّذ ؿشح دیؼتبل تَثَل دس سا یًَْب ٍ هَاد اًتمبل -3

 .دّذ ؿشح کٌٌذُ لـشی جوغ هجبسی دس سا یًَْب ٍ هَاد اًتمبل -4

 .دّذ ؿشح هشکضی کٌٌذُ جوغ هجبسی دس سا یًَْب ٍ هَاد اًتمبل -5

 هکبًیؼن سلیك ٍ غلیظ ؿذى ادساس سا تَظیح دّذ -6

               : هؽلت اسائِ ؼَل دس َاالتػ ثِ پبػخ ٍ َالػ ؼشح ػخٌشاًی،روش آموزش 

  : سدَث ٍایت ٍ پشٍطکتَس  ٍیذئَامکانات آموزشی 

 گبیتَى فیضیَلَطی منبع درس  :

  دلیمِ   5هذت زهبن:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخص اًل درش 

  پرسص ً پبسخ ً استراحت 

  بخص دًم درش 

 دلیمِ  50هذت زهبن : 

 دلیمِ   10هذت زهبن : 

 دلیمِ   40هذت زهبن:  

  دلیمِ  10هذت زهبن :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دلیمِ 5هذت زهبن :     ارزشیابی درس 

  

 

  نسيسدى جلسو
 
 

 :                                                   گروه آموزشی:                                         مقطع / رشته تحصیلی:دانشکده

 12/09/98 تبريخ ارائو درش : 98-99سبل تحصيلي  :  

 فیضیَلَطینبم درش )ًاحذ(  :  
                            ٌجِؿػِ رًز:  

 13-15 سبعت:

 12 تعذاد دانطجٌيبن  : ًظشی نٌع ًاحذ:

 کبهیال کوبلی هسئٌل درش:  2 تعذاد ًاحذ:

 ػبػت 2هذت كالش: 
کبهیال هذرسين) بو ترتيب حرًف الفبب(:

 کوبلی

 

 فیضیَلَطی کلیِ ّب  عنوان درس :

  GFRٍ  کلیِ خَى جشیبى خَدتٌظیوی ثب یآؿٌبیهدف کلی درس :  

 
 اهداف جسئی : 



 .کلیِ تَظیح دّذ تٌظیوی دس هَسد خَد -1

 .دّذ ؿشح سا تٌظیوی خَد ثب آى تجبغ اس ٍ گلَهشٍلی جٌت دػتگبُ -2

 .تَظیح دّذ سا تَثَگلَهشٍالس فیذثک -3

 کٌتشل حجن هبیغ خبسج ػلَلی ٍ غلظت الکتشٍلیتْب سا تَظیح دّذ. -4

 دّذ.هکبًیؼن دفغ ادساس سا ؿشح -5

               : هؽلت اسائِ ؼَل دس َاالتػ ثِ پبػخ ٍ َالػ ؼشح ػخٌشاًی،روش آموزش 

  : سدَث ٍایت ٍ پشٍطکتَس  ٍیذئَامکانات آموزشی 

 گبیتَى فیضیَلَطی منبع درس  :

  دلیمِ   5هذت زهبن:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخص اًل درش 

  پرسص ً پبسخ ً استراحت 

  بخص دًم درش 

 دلیمِ  50هذت زهبن : 

 دلیمِ   10هذت زهبن : 

 دلیمِ   40هذت زهبن:  

  دلیمِ  10هذت زهبن :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دلیمِ 5هذت زهبن :     ارزشیابی درس 

 
 

 ندىچيبر جلسو
 
 

 مقطع / رشته تحصیلی:                     :                                                   گروه آموزشی:                    دانشکده

 19/09/98 تبريخ ارائو درش : 98-99سبل تحصيلي  :  

  فیضیَلَطینبم درش )ًاحذ(  :  
                            ٌجِؿػِ رًز:  

 13-15 سبعت:

 12 تعذاد دانطجٌيبن  : ًظشی نٌع ًاحذ:

 کبهیال کوبلی هسئٌل درش:  2 تعذاد ًاحذ:

 ػبػت 2هذت كالش: 
کبهیال هذرسين) بو ترتيب حرًف الفبب(:

 کوبلی

 
 

 گَاسؽ دػتگبُفیضیَلَطی   عنوان درس :

 گَاسؽ دػتگبُ حشکبت گَاسؽ، دػتگبُ ؿٌبػی ثبفت ٍ آًبتَهیآؿٌبیی ثب هدف کلی درس :  

 
 اهداف جسئی : 



 .ثجشد ًبم سا گَاسؽ دػتگبُ اصلی اًذاهْبی -1

 .دّذ تَظیح سا گَاسؽ لَلِ ثبفتی خصَصیبت 2-

 .دّذ ؿشح سا گَاسؿی صبف ػعلِ ػولکشد -3

 .دّذ تَظیح گَاسؿی لَلِ دس آّؼتِ اهَاج تَلیذ دس سا آى ًمؾ ٍ کبخبل ػلَلْبی -4

 .دّذ تَظیح گَاسؿی فؼبلیتْبی تٌظین دس سا گَاسؽ دػتگبُ اتًََم ٍ اًتشیک ػصجی ّبی ؿجکِ  -5

 .دّذ تَظیح سا گَاسؽ دػتگبُ دس اصلی حشکبت  -6

 .دّذ ؿشح سا سٍدُ لبًَى ٍ دٍدی حشکبت ثشٍص ًحَُ -7

 .دّذ تَظیح ثبسیک سٍدُ دس حشکبت اًَاع  -8

 .ثجشد ًبم سا کَلَى دس حشکبت اًَاع  -9

               : هؽلت اسائِ ؼَل دس َاالتػ ثِ پبػخ ٍ َالػ ؼشح ػخٌشاًی،روش آموزش 

  : سدَث ٍایت ٍ پشٍطکتَس  ٍیذئَامکانات آموزشی 

 گبیتَى فیضیَلَطی منبع درس  :

  دلیمِ   5هذت زهبن:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخص اًل درش 

  پرسص ً پبسخ ً استراحت 

  بخص دًم درش 

 دلیمِ  50هذت زهبن : 

 دلیمِ   10هذت زهبن : 

 دلیمِ   40هذت زهبن:  

  دلیمِ  10هذت زهبن :   جمع بندی و نتیجه گیری 

  دلیمِ 5هذت زهبن :     درسارزشیابی 

 
 

 دىنپبنس جلسو
 
 

 :                                                   گروه آموزشی:                                         مقطع / رشته تحصیلی:دانشکده

 26/09/98 تبريخ ارائو درش : 98-99سبل تحصيلي  :  

  فیضیَلَطینبم درش )ًاحذ(  :  
                            ٌجِؿ ػِرًز:  

 13-15 سبعت:

 12 تعذاد دانطجٌيبن  : ًظشی نٌع ًاحذ:

 کبهیال کوبلی هسئٌل درش:  2 تعذاد ًاحذ:

 ػبػت 2هذت كالش: 
کبهیال هذرسين) بو ترتيب حرًف الفبب(:

 کوبلی

 
 



 گَاسؽ دػتگبُفیضیَلَطی   عنوان درس :

 ثضالی غذد اًَاع، آؿٌبیی ثب گَاسؽ دػتگبُآؿٌبیی ثب سفلکغ ّبی هدف کلی درس :  

 
 اهداف جسئی : 

 .دّذ ؿشح سا دفغ سفلکغ -1

 .دّذ تَظیح سا ثلغ هشاحل ٍ جَیذى -2

 .کٌذ تـشیح سا آًْب ػبختوبى ٍ ثضالی غذد اًَاع  -3

 .دّذ تَظیح سا ثضاق تشؿح دس کٌٌذُ تٌظین ػَاهل -4

 .دّذ ؿشح سا هشی غذد تشؿحبت ػولکشد -5

               : هؽلت اسائِ ؼَل دس َاالتػ ثِ پبػخ ٍ َالػ ؼشح ػخٌشاًی،روش آموزش 

  : سدَث ٍایت ٍ پشٍطکتَس  ٍیذئَامکانات آموزشی 

 گبیتَى فیضیَلَطی منبع درس  :

  دلیمِ   5هذت زهبن:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخص اًل درش 

  پرسص ً پبسخ ً استراحت 

  بخص دًم درش 

 دلیمِ  50هذت زهبن : 

 دلیمِ   10هذت زهبن : 

 دلیمِ   40هذت زهبن:  

  دلیمِ  10هذت زهبن :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دلیمِ 5هذت زهبن :     ارزشیابی درس 

 
 

 بنسدىنض جلسو
 
 

 مقطع / رشته تحصیلی:                                  :                                                   گروه آموزشی:       دانشکده

 3/10/98 تبريخ ارائو درش : 98-99سبل تحصيلي  :  

  فیضیَلَطینبم درش )ًاحذ(  :  
                            ٌجِؿ ػِرًز:  

 13-15 سبعت:

 12 تعذاد دانطجٌيبن  : ًظشی نٌع ًاحذ:

 کبهیال کوبلی هسئٌل درش:  2 تعذاد ًاحذ:

 ػبػت 2هذت كالش: 
کبهیال هذرسين) بو ترتيب حرًف الفبب(:

 کوبلی

 



 گَاسؽ دػتگبُفیضیَلَطی   عنوان درس :

 گَاسؽ دػتگبُ دس جزة ٍ ّعن، آؿٌبیی ثب آؿٌبیی ثب تشؿحبت هؼذُ، سٍدُ، لَصالوؼذُ ٍ صفشاهدف کلی درس :  

 
 اهداف جسئی : 

 .کٌذ ثیبى سا هؼذی غذد ػلَلْبی اًَاع تشؿحبت  -1

 .کٌذ ثیبى سا هؼذُ تخلیِ چگًَگی ٍ اػیذ تَلیذ کٌٌذُ تٌظین ػَاهل -2

 .دّذ ؿشح سا ثبسیک سٍدُ هخبغ تشؿحبت -3

 .ثجشد ًبم سا لَصالوؼذُ غذُ آًضیوْبی اًَاع -4

 .دّذ تَظیح سا لَصالوؼذُ تشؿحبت کٌٌذُ تٌظین ػَاهل -5

 دّیذ تَظیح سا صفشا اػوبل -6

 .دّذ تَظیح سا صفشا تغلیظ ٍ دٌّذُ تـکیل تشکیجبت صفشا، تَلیذ هکبًیؼن -7

 .دّذ ؿشح سا صفشا تـکیل کٌٌذُ تٌظین ػَاهل -8

 .دّذ تَظیح سا هَاد ّعن دس کلی اصَل -9

 .دّذ تَظیح سا کشثَّیذساتْب جزة ٍ ّعن -10

 .دّذ تَظیح ّب چشثی جزة ٍ ّعن -11

  .دّذ تَظیح سا پشٍتئیٌْب جزة ٍ ّعن -12

               : هؽلت اسائِ ؼَل دس َاالتػ ثِ پبػخ ٍ َالػ ؼشح ػخٌشاًی،روش آموزش 

  : سدَث ٍایت ٍ پشٍطکتَس  ٍیذئَامکانات آموزشی 

 گبیتَى فیضیَلَطی منبع درس  :

  دلیمِ   5هذت زهبن:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخص اًل درش 

  پرسص ً پبسخ ً استراحت 

  بخص دًم درش 

 دلیمِ  50هذت زهبن : 

 دلیمِ   10هذت زهبن : 

 دلیمِ   40هذت زهبن:  

  دلیمِ  10هذت زهبن :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دلیمِ 5هذت زهبن :     ارزشیابی درس 

 

 
 

 ذىن )اهتحبن پبيبن ترم(ىف جلسو


