
 
 

 

  

 (lesson Plan)روزانه طرح درس 

 جلسه اول
 

 اتاق عمل -کارشناسیمقطع / رشته تحصیلی:                                   اتاق عمل   گروه آموزشی:       پرستاری: هدانشکد

                   19/11/01 تاريخ ارائه درس : 1401-1402سال تحصيلي  :  

 8-10ساعت:                                وز: چهارشنبهر 2 فيزيولوژینام درس )واحد(  :  

 14دانشجويان  : تعداد  نظری  نوع واحد:

 دکتر اميرحسين ظريف کار مسئول درس: 1تعداد واحد: 

 دکتر اميرحسين ظريف کار :مدرس دقيقه 100مدت کالس: 

 10/11/1401تاريخ تدوين / بازنگری: 
 

 دستگاه گوارشفیزیولوِژی :  جلسهعنوان 

 دستگاه گوارشفیزیولوِژی آشنایی با :   جلسههدف کلی 

 : اختصاصیاهداف 
 

 ساختار آناتومیکی دستگاه گوارش  (1

 ت دستگاه گوارش و مراکز پیس میکری الپتانسیل های عض (2

 انواع غدد بزاقی و نوع ترشحات آنها  (3

 عمل بلع و انواع آن  (4

 مراحل مختلف بلع حلقی  (5

 ترشحات معده را توصیف کرده و نحوه تنظیم آنها  (6

 هضم و جذب را در معده  (7

 حرکات معده و نحوه کنترل تخلیه معده  (8

 اعمال ترشحی و حرکتی روده باریك (9

 هضم و جذب را در روده باریك  (10

 عمال ترشحی و حرکتی روده بزرگ  (11

 هضم و جذب را در روده بزرگ  (12

 دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 واحد برنامه ريزی درسي و آموزشي

 



13)  

 /    مجازی      /  ترکیبی   *    حضوری روش آموزش :  

 ويدئو پروژکتور و وايتبوردامکانات آموزشی : 

         کوییز / پرسش و پاسخفعالیت آموزشی :   

  عنوان و نوع آزمون:

 فیزیولوژی پزشکی گایتون منبع درس :
 (طرح دوره نوشته شود.منابع در طبق فرمت مشخصات آن و..در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه )

 دقيقه 5 :مدت زمان :    مقدمه 

 کلیات درس 

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه   40مدت زمان : 

 دقيقه 10مدت زمان :   

 دقيقه  40مدت زمان:    

  دقيقه   5مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 دومجلسه 
 

 / رشته تحصیلی: :     گروه آموزشی:                                         مقطعهدانشکد

                   26/11/01 تاريخ ارائه درس : 1401-1402سال تحصيلي  :  

 8-10ساعت:                                 روز: چهارشنبه 2 فيزيولوژینام درس )واحد(  :  

 نوع واحد: نظری 
 

 14تعداد دانشجويان  : 

 دکتر اميرحسين ظريف کار مسئول درس: 1تعداد واحد: 

 دکتر اميرحسين ظريف کار :مدرس دقيقه 100مدت کالس: 

 10/11/1401تاريخ تدوين / بازنگری: 
 

 فیزیولوژی دستگاه درون ریز:  جلسهعنوان 

 فيزيولوژی دستگاه درون ريزآشنايي با :   جلسههدف کلی 

 اختصاصی :اهداف 
 ماهیت هورمون و اهمیت غدد درون ریز و هورمونها  (1

 هیپوفیزی  –محور هیپوتاالموسی  (2

 هورمونهای بخش قدامی غده هیپوفیز و عمل آنها  (3

 هورمونهای بخش خلفی غده هیپوفیز و عمل آنها  (4

 حضوری *       /    مجازی      /  ترکیبیروش آموزش :  

 وايتبوردويدئو پروژکتور و امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   کوییز / پرسش و پاسخ        

 فيزيولوژی پزشکي گايتون عنوان و نوع آزمون:

 (طرح دوره نوشته شود.منابع در مشخصات آن طبق فرمت و..در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه )منبع درس :

 مدت زمان:دقيقه :    مقدمه 

 کلیات درس 

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه   40مدت زمان : 

 دقيقه 10مدت زمان :   

 دقيقه  40مدت زمان:    

  دقيقه   5مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 

 

 

 

 

 



 

 سومجلسه 
 

 :     گروه آموزشی:                                         مقطع / رشته تحصیلی:هدانشکد

                     3/12/01 تاريخ ارائه درس : 1401-1402سال تحصيلي  :  

 8-10ساعت:                              روز: چهارشنبه 2 فيزيولوژینام درس )واحد(  :  

 نوع واحد: نظری 
 

 14تعداد دانشجويان  : 

 دکتر اميرحسين ظريف کار مسئول درس: 1تعداد واحد: 

 دکتر اميرحسين ظريف کار :مدرس دقيقه 100مدت کالس: 

 10/11/1401تاريخ تدوين / بازنگری: 
 

 فیزیولوژی دستگاه درون ریز:  جلسهعنوان 

 فيزيولوژی دستگاه درون ريزآشنايي با :   جلسههدف کلی 

 اختصاصی :اهداف 
 انواع هورمونهای غدد فوق کلیوی را نام برده و اعمال آنها (1

 مکانیسم کنترل ترشح هورمونهای غدد فوق کلیوی  (2

 ساختمان عملی لوزالمعده (3

 انواع هورمونهای لوزالمعده را را نام برده و تفاوت آنها (4

 اثرات هورمونهای لوزالمعده  (5

 نحوه تنظیم قند خون توسط لوزالمعده  (6

 دیابت و انواع آن  (7

 حضوری *       /    مجازی      /  ترکیبیروش آموزش :  

 ويدئو پروژکتور و وايتبوردامکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   کوییز / پرسش و پاسخ        

 فيزيولوژی پزشکي گايتون عنوان و نوع آزمون:

 (طرح دوره نوشته شود.منابع در مشخصات آن طبق فرمت و..در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه )منبع درس :

 دقيقه 5 مدت زمان: :    مقدمه 

 کلیات درس 

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه   40مدت زمان : 

 دقيقه 10مدت زمان :   

 دقيقه  40مدت زمان:    

  دقيقه   5مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 

 



 

 چهارمجلسه 
 

 مقطع / رشته تحصیلی:         :     گروه آموزشی:                                هدانشکد

                    10/12/01 تاريخ ارائه درس : 1401-1402سال تحصيلي  :  

 8-10ساعت:                                 روز: چهارشنبه 2 فيزيولوژینام درس )واحد(  :  

 نوع واحد: نظری 
 

 14تعداد دانشجويان  : 

 دکتر اميرحسين ظريف کار مسئول درس: 1تعداد واحد: 

 دکتر اميرحسين ظريف کار :مدرس دقيقه 100مدت کالس: 

 10/11/1401تاريخ تدوين / بازنگری: 
 

 فیزیولوژی دستگاه درون ریز:  جلسهعنوان 

 فيزيولوژی دستگاه درون ريزآشنايي با :   جلسههدف کلی 

 اختصاصی :اهداف 
 ساختمان عملی غده تیروئید  (1

 روئیدی و عملکرد آنها تیهورمونهای  (2

 ساختمان عملی غده پاراتیروئید  (3

 انواع هورمونهای دخیل در تنظیم کلسیم خون را نام برده و ویژگیهای آنها  (4

 نحوه تنظیم کلسیم خون  (5

 تاثیر هورمون های جنسی بر بدن (6

 

 حضوری *       /    مجازی      /  ترکیبیروش آموزش :  

 پروژکتور و وايتبوردويدئو امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   کوییز / پرسش و پاسخ        

  عنوان و نوع آزمون:

 فیزیولوژی پزشکی گایتون منبع درس :
 (طرح دوره نوشته شود.منابع در مشخصات آن طبق فرمت و..در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه )

 دقيقه 5 مدت زمان: :    مقدمه 

 کلیات درس 

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه   40مدت زمان : 

 دقيقه 10مدت زمان :   

 دقيقه  40مدت زمان:    

  دقيقه   5مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 

 



 

 پنجم جلسه
 

 تحصیلی::     گروه آموزشی:                                         مقطع / رشته هدانشکد

                  24/12/01 تاريخ ارائه درس : 1401-1402سال تحصيلي  :  

 8-10ساعت:                                   روز: چهارشنبه 2 فيزيولوژینام درس )واحد(  :  

 نوع واحد: نظری 
 

 14تعداد دانشجويان  : 

 دکتر اميرحسين ظريف کار مسئول درس: 1تعداد واحد: 

 دکتر اميرحسين ظريف کار :مدرس دقيقه 100مدت کالس: 

 10/11/1401تاريخ تدوين / بازنگری: 
 

 دستگاه عصبيفيزيولوژی :  جلسهعنوان 

 دستگاه عصبیآشنايي با :   جلسههدف کلی 

 اختصاصی :اهداف 
 سازماندهی آناتومیك و فیزیولوژیك سیستم عصبی  (1

 انواع سیناپس شیمیایی و الکتریکی  (2

  (عضله – سیناپس عصب) سیناپس شیمیایی (3

 اجزای سیناپس شیمیایی و عملکرد هر جز  (4

 مکانیسم فعالیت سیناپس شیمیایی  (5

 عوامل موثر بر فعالیت سیناپس شیمیایی  (6

 حضوری *       /    مجازی      /  ترکیبیروش آموزش :  

 ويدئو پروژکتور و وايتبوردامکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   کوییز / پرسش و پاسخ        

  عنوان و نوع آزمون:

 فیزیولوژی پزشکی گایتون منبع درس :
 (طرح دوره نوشته شود.منابع در مشخصات آن طبق فرمت و..در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه )

 دقيقه 5 مدت زمان: :    مقدمه 

 کلیات درس 

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه   40مدت زمان : 

 دقيقه 10مدت زمان :   

 دقيقه  40مدت زمان:    

  دقيقه   5مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 

 

 



 

 ششمجلسه 
 

 :     گروه آموزشی:                                         مقطع / رشته تحصیلی:هدانشکد

                 16/01/02 تاريخ ارائه درس : 1401-1402سال تحصيلي  :  

 8-10ساعت:                                  روز: چهارشنبه 2 فيزيولوژینام درس )واحد(  :  

 نوع واحد: نظری 
 

 14تعداد دانشجويان  : 

 دکتر اميرحسين ظريف کار مسئول درس: 1تعداد واحد: 

 دکتر اميرحسين ظريف کار :مدرس دقيقه 100مدت کالس: 

 10/11/1401تاريخ تدوين / بازنگری: 
 

 دستگاه عصبيفيزيولوژی :  جلسهعنوان 

 دستگاه عصبیآشنايي با :   جلسههدف کلی 

 اختصاصی :اهداف 
 

 قشر حسی مغز و نواحی مختلف آن  (1

 قشر حرکتی و نواحی مختلف آن  (2

 مجازی      /  ترکیبی   حضوری *       / روش آموزش :  

 ويدئو پروژکتور و وايتبوردامکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   کوییز / پرسش و پاسخ        

  عنوان و نوع آزمون:

 فیزیولوژی پزشکی گایتون منبع درس :
 (شود.طرح دوره نوشته منابع در مشخصات آن طبق فرمت و..در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه )

 دقيقه 5 مدت زمان: :    مقدمه 

 کلیات درس 

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه   40مدت زمان : 

 دقيقه 10مدت زمان :   

 دقيقه  40مدت زمان:    

  دقيقه   5مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 هفتمجلسه 

 مقطع / رشته تحصیلی:                                        :     گروه آموزشی: هدانشکد

                 30/01/02 تاريخ ارائه درس : 1401-1402سال تحصيلي  :  

 8-10ساعت:                             روز: چهارشنبه 2 فيزيولوژینام درس )واحد(  :  

 نوع واحد: نظری 
 

 14تعداد دانشجويان  : 

 دکتر اميرحسين ظريف کار مسئول درس: 1تعداد واحد: 

 دکتر اميرحسين ظريف کار :مدرس دقيقه 100مدت کالس: 

 10/11/1401تاريخ تدوين / بازنگری: 
 

 دستگاه عصبي فيزيولوژی:  جلسهعنوان 

 دستگاه عصبیآشنايي با :   جلسههدف کلی 

 اختصاصی :اهداف 
 

 نواحی برودمن در قشر مغز مراکز کنترل خشم و هیجان و حافظه  (1

 سیستم اتونوم  (2

 حضوری *       /    مجازی      /  ترکیبیروش آموزش :  

 ويدئو پروژکتور و وايتبوردامکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   کوییز / پرسش و پاسخ        

  عنوان و نوع آزمون:

 فیزیولوژی پزشکی گایتون منبع درس :
 (طرح دوره نوشته شود.منابع در مشخصات آن طبق فرمت و..در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه )

 دقيقه 5 مدت زمان: :    مقدمه 

 کلیات درس 

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه   40مدت زمان : 

 دقيقه 10مدت زمان :   

 دقيقه  40مدت زمان:    

  دقيقه   5مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 تمجلسه هش
 

 :     گروه آموزشی:                                         مقطع / رشته تحصیلی:هدانشکد

              6/02/02 تاريخ ارائه درس : 1401-1402سال تحصيلي  :  

 8-10ساعت:                         روز: چهارشنبه 2 فيزيولوژینام درس )واحد(  :  

 نوع واحد: نظری 
 

 14تعداد دانشجويان  : 

 دکتر اميرحسين ظريف کار مسئول درس: 1تعداد واحد: 

 دکتر اميرحسين ظريف کار :مدرس دقيقه 100مدت کالس: 

 10/11/1401تاريخ تدوين / بازنگری: 
 

 حواس ويژهفيزيولوژی :  جلسهعنوان 

  فيزيولوژی بينايي و شنواييآشنايي با :   جلسههدف کلی 

 اختصاصی :اهداف 
 

 قشر اولیه بینایی و نواحی ثانویه و عملکرد آنها  (1

 پردازش و آنالیز اطالعات بینایی  (2

 سازوکار کلی سیستم بینایی، اپتیك چشم و مشکالت  (3

 انواع گیرندهای بینایی، خصوصیات فیزیولوژیك آنها  (4

 اعمال گوش خارجی، گوش میانی و گوش داخلی  (5

نقش گوش میانی و اهمیت استخوانچه ها و هیچه های تنسور تمپانی و استاپدیوس در تقویت و انتقال امواج  (6

 مکانیکی صوت به گوش داخلی

 لی( برای جابجایی با فرکانسهای مختلف صوت تفاوت ساختاری بخشهای غشای پایه ای حلزون )گوش داخ (7

 ن را در سلولهای مژکدار مکانیسم مکانوالکتریکال ترانسداکش (8

 مسیر شنوایی و ویژگیهای آن  (9

 ساز وکار سیستم شنوایی، ساختمان و مکانیزمهای حلزونی  (10

 رتکس شنوایی ومکانیزمهای ک (11

 حضوری *       /    مجازی      /  ترکیبیروش آموزش :  

 ويدئو پروژکتور و وايتبوردامکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   کوییز / پرسش و پاسخ        

  عنوان و نوع آزمون:

 فیزیولوژی پزشکی گایتون منبع درس :
 (طرح دوره نوشته شود.منابع در مشخصات آن طبق فرمت و..در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه )

 دقيقه 5  زمان:مدت  :    مقدمه 



 کلیات درس 

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه   40مدت زمان : 

 دقيقه 10مدت زمان :   

 دقيقه  40مدت زمان:    

  دقيقه   5مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 

 
 

 


