
 
 

 

  

 

 

 (lesson Plan)روزانه طرح درس 

 جلسه اول
 

 هوشبری پیوسته  -مقطع / رشته تحصیلی: کارشناسی                            گروه آموزشی: هوشبری                دانشکده: پرستاری

 23/11/01 تاريخ ارائه درس : 1401-1402سال تحصيلي  :  

 8-10ساعت:                                  يکشنبهروز:       2 فيزيولوژینام درس )واحد(  :  

 11تعداد دانشجويان  :  نظری  نوع واحد:

 دکتر اميرحسين ظريف کار مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 دکتر اميرحسين ظريف کار :مدرس دقيقه 100مدت کالس: 

 10/11/1401تاريخ تدوين / بازنگری: 
 

 دستگاه ادراریفیزیولوژی :  جلسهعنوان 

 فيزيولوژی دستگاه ادراریآشنايي با :   جلسههدف کلی 

 : اختصاصیاهداف 
 کلیه ها ساختمان عملی  (1

 جریان خون کلیه و عوامل مؤثر بر آن  (2

 ساختمان غشاء گلومرولی و ویژگیهای آن  (3

 .گلومرولی و عوامل دخیل در تعیین میزان آن فیلتراسیون (4

 /    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 

  درسکلیات 

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

 دقيقه   40مدت زمان : 

 دقيقه 10مدت زمان :   

 دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 واحد برنامه ريزی درسي و آموزشي

 



  دقيقه  40مدت زمان:     بخش دوم درس 

  دقيقه   5مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 دومجلسه 
 

 هوشبری پیوسته -مقطع / رشته تحصیلی: کارشناسی         گروه آموزشی: هوشبری                                         دانشکده: پرستاری

 30/11/01 تاريخ ارائه درس : 1401-1402سال تحصيلي  :  

 8-10ساعت:                                      يکشنبهروز:       2 فيزيولوژینام درس )واحد(  :  

 نظری  نوع واحد:
 

 11 تعداد دانشجويان  :

 دکتر اميرحسين ظريف کار مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 دکتر اميرحسين ظريف کار :مدرس دقيقه 100مدت کالس: 

 10/11/1401تاريخ تدوين / بازنگری: 
 

 فیزیولوژی دستگاه ادراری:  جلسهعنوان 

 فيزيولوژی دستگاه ادراریآشنايي با :   جلسههدف کلی 

 اختصاصی :اهداف 

 

 .نفرونهابازجذب مجدد و ترشح توبولی  (1

 مکانیسم تغلیظ ادرار  (2

 ریتی مایع خارج سلولیالنقش کلیه ها در تنظیم حجم و اسمو (3

 باز  –نقش تامپونها در تنظیم تعادل اسید  (4

 حضوری *       /    مجازی      /  ترکیبیروش آموزش :  

 پروژکتور و وايتبوردويدئو 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 



 

 هوشبری پیوسته -مقطع / رشته تحصیلی: کارشناسی                                   گروه آموزشی: هوشبری            دانشکده: پرستاری

 7/12/01 تاريخ ارائه درس : 1401-1402سال تحصيلي  :  

 8-10ساعت:                                      يکشنبهروز:       2 فيزيولوژینام درس )واحد(  :  

 نظری  نوع واحد:
 

   11 تعداد دانشجويان  :

 دکتر اميرحسين ظريف کار مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 دکتر اميرحسين ظريف کار :مدرس دقيقه 100مدت کالس: 

 10/11/1401تاريخ تدوين / بازنگری: 
 

 فیزیولوژی دستگاه ادراری:  جلسهعنوان 

 فيزيولوژی دستگاه ادراریآشنايي با :   جلسههدف کلی 

 اختصاصی :اهداف 
  باز–نقش دستگاه تنفس در تتظیم تعادل اسید  (1

 باز –نقش دستگاه کلیوی در تتظیم تعادل اسید  (2

 مکانیسم دفع اسید و باز توسط کلیه ها  (3

 عوامل مؤثر بر ترشح اسید در نفرونها  (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 :

 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 
 

 هوشبری پیوسته -تحصیلی: کارشناسی مقطع / رشته                                   گروه آموزشی: هوشبری            دانشکده: پرستاری

 14/12/01 تاريخ ارائه درس : 1401-1402سال تحصيلي  :  

 8-10ساعت:                                          يکشنبهروز:       2 فيزيولوژینام درس )واحد(  :  

 نظری  نوع واحد:
 

 11 تعداد دانشجويان  :



 دکتر اميرحسين ظريف کار مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 دکتر اميرحسين ظريف کار :مدرس دقيقه 100مدت کالس: 

 10/11/1401تاريخ تدوين / بازنگری: 
 

 دستگاه گوارش فيزيولوژی:  جلسهعنوان 

 فیزیولوژی دستگاه گوارشآشنایی با :   جلسههدف کلی 

 اختصاصی :اهداف 
 ومیکی دستگاه گوارش اختار آناتس (1

 پتانسیل های عضالت دستگاه گوارش و مراکز پیس میکری  (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

 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 

 

 

 پنجم جلسه
 

 هوشبری پیوسته -مقطع / رشته تحصیلی: کارشناسی                                  گروه آموزشی: هوشبری           دانشکده: پرستاری

 21/12/01 تاريخ ارائه درس : 1401-1402سال تحصيلي  :  

 8-10ساعت:                                    يکشنبهروز:       2 فيزيولوژینام درس )واحد(  :  

 نظری  نوع واحد:
 

 11 تعداد دانشجويان  :

 دکتر اميرحسين ظريف کار مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 دکتر اميرحسين ظريف کار :مدرس دقيقه 100مدت کالس: 



 10/11/1401تاريخ تدوين / بازنگری: 
 

 دستگاه گوارش فيزيولوژی:  جلسهعنوان 

 دستگاه گوارش فیزیولوژیآشنايي با :   جلسههدف کلی 

 اختصاصی :اهداف 
 

 هضم و جذب را در معده  (1

 حرکات معده و نحوه کنترل تخلیه معده  (2

 .اعمال ترشحی و حرکتی روده باریك (3

 هضم و جذب را در روده باریك  (4

 عمال ترشحی و حرکتی روده بزرگ  (5

 بزرگ  هضم و جذب را در روده (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 
 

 هوشبری پیوسته -مقطع / رشته تحصیلی: کارشناسی                                 گروه آموزشی: هوشبری                دانشکده: پرستاری

 20/1/02 تاريخ ارائه درس : 1401-1402سال تحصيلي  :  

 8-10ساعت:                                       يکشنبهروز:       2 فيزيولوژینام درس )واحد(  :  

 نظری  نوع واحد:
 

 11 تعداد دانشجويان  :

 دکتر اميرحسين ظريف کار مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 دکتر اميرحسين ظريف کار :مدرس دقيقه 100مدت کالس: 

 10/11/1401تاريخ تدوين / بازنگری: 
 



 دستگاه درون ريزفيزيولوژی :  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

 و عمل آنها  هورمونهای بخش خلفی غده هیپوفیز (4

 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 

 

 

 

 جلسه هفتم
 

 هوشبری پیوسته -مقطع / رشته تحصیلی: کارشناسی                                  گروه آموزشی: هوشبری               دانشکده: پرستاری

 27/1/02 تاريخ ارائه درس : 1401-1402سال تحصيلي  :  

 8-10ساعت:                                       يکشنبهروز:       2 فيزيولوژینام درس )واحد(  :  

 نظری  نوع واحد:
 

 11 تعداد دانشجويان  :

 دکتر اميرحسين ظريف کار مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 دکتر اميرحسين ظريف کار :مدرس دقيقه 100مدت کالس: 

 10/11/1401تاريخ تدوين / بازنگری: 
 

 دستگاه درون ريز فيزيولوژی:  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

 عملی لوزالمعده ساختمان  (3

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

 حضوری *       /    مجازی      /  ترکیبیروش آموزش :  

 ويدئو پروژکتور و وايتبوردامکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   کوییز / پرسش و پاسخ        

  آزمون:عنوان و نوع 

 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 

 

 هشتمجلسه 
 

 هوشبری پیوسته -مقطع / رشته تحصیلی: کارشناسی                           گروه آموزشی: هوشبری                  دانشکده: پرستاری

 10/2/02 تاريخ ارائه درس : 1401-1402سال تحصيلي  :  

 8-10ساعت:                                         يکشنبهروز:       2 فيزيولوژینام درس )واحد(  :  

 نظری  نوع واحد:
 

 11 تعداد دانشجويان  :

 دکتر اميرحسين ظريف کار مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 دکتر اميرحسين ظريف کار :مدرس دقيقه 100مدت کالس: 

 10/11/1401تاريخ تدوين / بازنگری: 
 

 دستگاه درون ريزفيزيولوژی :  جلسهعنوان 

 فيزيولوژی دستگاه درون ريزآشنايي با :   جلسههدف کلی 

 اختصاصی :اهداف 
 اثرات هورمونهای لوزالمعده  (1

 نحوه تنظیم قند خون توسط لوزالمعده  (2

 دیابت و انواع آن  (3

 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 

 

 نهم جلسه
 

 هوشبری پیوسته -مقطع / رشته تحصیلی: کارشناسی                                گروه آموزشی: هوشبری                  دانشکده: پرستاری

 17/2/02 تاريخ ارائه درس : 1401-1402سال تحصيلي  :  

 8-10ساعت:                                         يکشنبهروز:       2 فيزيولوژینام درس )واحد(  :  

 نظری  نوع واحد:
 

 11 تعداد دانشجويان  :

 دکتر اميرحسين ظريف کار مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 دکتر اميرحسين ظريف کار :مدرس دقيقه 100مدت کالس: 

 10/11/1401بازنگری: تاريخ تدوين / 
 

 دستگاه درون ريزفيزيولوژی :  جلسهعنوان 

 فيزيولوژی دستگاه درون ريزآشنايي با :   جلسههدف کلی 

 اختصاصی :اهداف 
 ساختمان عملی غده تیروئید  (1

 هورمونهای تیروئیدی و عملکرد آنها  (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 :  

 وايتبوردويدئو پروژکتور و 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 

 
 

 دهم جلسه
 

 هوشبری پیوسته -تحصیلی: کارشناسیمقطع / رشته                            گروه آموزشی: هوشبری                  دانشکده: پرستاری

 24/2/02 تاريخ ارائه درس : 1401-1402سال تحصيلي  :  

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

 نظری  نوع واحد:
 

 11 تعداد دانشجويان  :

 دکتر اميرحسين ظريف کار مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 دکتر اميرحسين ظريف کار :مدرس دقيقه 100مدت کالس: 

 10/11/1401تاريخ تدوين / بازنگری: 
 

 دستگاه عصبيفيزيولوژی :  جلسهعنوان 

 فيزيولوژی دستگاه عصبيآشنايي با :   جلسههدف کلی 

 اختصاصی :اهداف 
 

 سازماندهی آناتومیك و فیزیولوژیك سیستم عصبی  (1

 انواع سیناپس شیمیایی و الکتریکی (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 

 

 دهميازجلسه 
 

 هوشبری پیوسته -مقطع / رشته تحصیلی: کارشناسی                                       گروه آموزشی: هوشبری      دانشکده: پرستاری

 31/2/02 تاريخ ارائه درس : 1401-1402سال تحصيلي  :  

 8-10ساعت:                                       يکشنبهروز:       2 فيزيولوژینام درس )واحد(  :  

 نظری  نوع واحد:
 

 11 تعداد دانشجويان  :

 دکتر اميرحسين ظريف کار مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 دکتر اميرحسين ظريف کار :مدرس دقيقه 100مدت کالس: 

 10/11/1401بازنگری: تاريخ تدوين / 
 

 دستگاه عصبي فيزيولوژی:  جلسهعنوان 

 فيزيولوژی دستگاه عصبيآشنايي با :   جلسههدف کلی 

 اختصاصی :اهداف 
  (عضله – سیناپس عصب) سیناپس شیمیایی (1

 اجزای سیناپس شیمیایی و عملکرد هر جز  (2

 مکانیسم فعالیت سیناپس شیمیایی  (3

 عوامل موثر بر فعالیت سیناپس شیمیایی  (4

 حضوری *       /    مجازی      /  ترکیبیروش آموزش :  

 ويدئو پروژکتور و وايتبوردامکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   کوییز / پرسش و پاسخ        

  آزمون:عنوان و نوع 

 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 

 

 دهمدواز جلسه
 

 هوشبری پیوسته -مقطع / رشته تحصیلی: کارشناسی                                گروه آموزشی: هوشبری            دانشکده: پرستاری

 7/3/02 تاريخ ارائه درس : 1401-1402سال تحصيلي  :  



 8-10ساعت:            يکشنبهروز:       2 فيزيولوژینام درس )واحد(  :  

 نظری  نوع واحد:
 

 11 تعداد دانشجويان  :

 دکتر اميرحسين ظريف کار مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 دکتر اميرحسين ظريف کار :مدرس دقيقه 100مدت کالس: 

 10/11/1401تاريخ تدوين / بازنگری: 
 

 دستگاه عصبيفيزيولوژی :  جلسهعنوان 

 فيزيولوژی دستگاه عصبيآشنايي با :   جلسههدف کلی 

 اختصاصی :اهداف 
 .قشر حسی مغز و نواحی مختلف آن (1

 قشر حرکتی و نواحی مختلف آن  (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 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 

 
 

 جلسه سيزدهم
 

 هوشبری پیوسته -مقطع / رشته تحصیلی: کارشناسی     گروه آموزشی: هوشبری                                       دانشکده: پرستاری

 21/3/02 تاريخ ارائه درس : 1401-1402سال تحصيلي  :  

 8-10ساعت:                                         يکشنبهروز:     2 فيزيولوژینام درس )واحد(  :  

 نظری  واحد:نوع 
 

 11 تعداد دانشجويان  :

 دکتر اميرحسين ظريف کار مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 دکتر اميرحسين ظريف کار :مدرس دقيقه 100مدت کالس: 

 10/11/1401تاريخ تدوين / بازنگری: 
 

 دستگاه عصبيفيزيولوژی :  جلسهعنوان 



 فيزيولوژی دستگاه عصبيآشنايي 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 

 
 

 
 جلسه چهاردهم

 

 هوشبری پیوسته -تحصیلی: کارشناسی مقطع / رشته     گروه آموزشی: هوشبری                                       دانشکده: پرستاری

 جبراني تاريخ ارائه درس : 1401-1402سال تحصيلي  :  

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

 11 تعداد دانشجويان  : نظری  نوع واحد:

 دکتر اميرحسين ظريف کار مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 دکتر اميرحسين ظريف کار :مدرس دقيقه 100مدت کالس: 

 10/11/1401تاريخ تدوين / بازنگری: 
 

 و مسائل تنفسي خواب فيزيولوژی خواب:  جلسهعنوان 

 و مسائل تنفسی خواب فیزیولوژی خوابآشنايي با :   جلسههدف کلی 

 اختصاصی :اهداف 
 و حرکات سریع چشم ها خواب با امواج آهسته  (1

 مکانیسم هایی که می توانند سبب خواب  (2

 امواج مغزی و ویژگیهای آنها  (3

 را طی خواب و بیداری EEGتغییرات  (4



 را شرح دهد. مسائل تنفسی خواب (5

 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 10 مدت زمان : 

 دقيقه  40مدت زمان:    

  دقيقه   5مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 

 
 


