
 
 

 

  

 
 

 

 ترکیبی  (lesson Plan)روزانه طرح درس 

 جلسه اول
 

                              اتاق عملکارشناسی  مقطع / رشته تحصیلی:                             اتاق عملگروه آموزشی:                  پرستاری: هدانشکد

 81/8/44 تاريخ ارائه درس : 99-044سال تحصیلی  :  

 80-81ساعت:                            چهارشنبهروز:   2 فیزیولوژینام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 91 دانشجويان  :تعداد 

 کامیال کمالیمسئول درس: 8 تعداد واحد:

 کامیال کمالی :مدرس دقیقه 04مدت کالس: 

 82/99/ 84 بازنگری:تدوين /  تاريخ
 

 با فیزيولوژی غدد آشنايي : جلسهعنوان 

 پروالكتین و رشد هورمون هیپوفیز، غده ريز، درون غدد با كلي آشنايي:  جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 

 .كند بیان را اندوكرين دستگاه تعريف -1

 توضیح دهد هورمونها از چه قسمتي ترشح میشوند. -2

 بافت هدف را توضیح دهد. -3

 تفاوت بین اثرات موضعي و عمومي هورمونها را بداند. -4

 تفاوت بین غدد درون ريز و برون ريز را بداند. -5

 .دهد توضیح را آن شیمیايي ساختمان و هاهورمون -6

 .كند بیان را هورمونها و ترشح ذخیره تولید، چگونگي -7

 مکانیسم عملکرد هورمونها را توضیح دهد. -8

 نحوه انتقال هورمونها در خون را بیان كند. -9

 نحوه كلیرنس هورمونها را توضیح دهد. -11

 در مورد مکان گیرنده هورمونها توضیح دهد. -11

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ريزی درسی و آموزشی

 
 گروه اتاق عمل

 



 ورمونها توضیح دهد.در مورد كنترل ترشح ه -12

 شباهتها و تفاوتهای بین دستگاه عصبي و دستگاه اندوكرين را لیست كند. -13

 .كند بیان را هیپوتاالموس با آن ارتباط و هیپوفیز غده آناتومي -14

 تقسیم بندی غده هیپوفیز را از لحاظ آناتومیکي و فیزيولوژيکي بیان كند. -15

 هیپوتاالموس را لیست كند.نام هورمونهای مترشحه از  -16

 بافت هدف هورمونهای هیپوتاالموس را ذكر كند. -17

 سلولهای هیپوفیز قدامي و هورمونهای مترشحه از آنها را نام ببرد. -18

 بافت هدف هورمونهای هیپوفیز قدامي را ذكر كند. -19

 هورمونهای مترشحه از بافت هدف هورمونهای هیپوفیز قدامي را نام ببرد. -21

 اثرات فیزيولوژيکي هورمونهای هیپوفیز قدامي و خلفي را توصیف كند. -21

 توسین اكسي، مکان گیرنده اين هورمون، نحوه انتقال اين هورمون در خون، بافت هدف هورمون توسین اكسي جنس هورمون -22

 را نام ببرد.

 .دهد شرح را توسین اكسي هورمون ترشح كنترل نحوه و فیزيولوژيك اثرات -23

 را نام ببرد. ADH، مکان گیرنده اين هورمون، نحوه انتقال اين هورمون در خون، بافت هدف هورمون ADHجنس هورمون  -24

 .دهد شرح را ADH هورمون ترشح كنترل نحوه و فیزيولوژيك اثرات -25 

 به آب نفوذپذير میشوند. ADHتوضیح دهد چه قسمتهای از نفرون در حضور  -26

 .نام ببرد راADH  هورمون ترشح اختالالت -27

را نام  رشد هورمون، مکان گیرنده اين هورمون، نحوه انتقال اين هورمون در خون، بافت هدف رشد هورمونجنس هورمون  -28

 ببرد.

 .دهد شرح را رشد هورمون ترشح كنترل نحوه و فیزيولوژيك اثرات -29

 دهد.اثرات متابولیکي هورمون رشد را توضیح  -31

 .نام ببرد را رشد هورمون ترشح اختالالت -31

 اثرات كاهش و افزايش ترشح هورمون رشد را توضیح دهد. -32

را نام  پروالكتین، مکان گیرنده اين هورمون، نحوه انتقال اين هورمون در خون، بافت هدف هورمون  پروالكتینجنس هورمون  -33

 ببرد.

 .پروالكتین را شرح دهد هورمون ترشح كنترل نحوه و فیزيولوژيك اثرات -34

 ترکیبی       /          *مجازی   حضوری         /    روش آموزش :  

 کامپیوتر، اینترنت، نرم افزار جهت ساخت فیلم آموزشی، سامانه نوید امکانات آموزشی : 

 گفتگوفعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        /        تاالر 

 عنوان و نوع آزمون : 

 فیزیولوژی گایتون منبع درس :



 دقیقه      :مدت زمان (جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.صرفا )این قسمت :    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  02مدت زمان :  

 دقیقه  5مدت زمان :  

 دقیقه   95مدت زمان:   

  دقیقه  5مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 
 

 دومجلسه 
 

 اتاق عملکارشناسی  مقطع / رشته تحصیلی:      اتاق عمل                            گروه آموزشی:                                پرستاری: هدانشکد

 24/8/44 تاريخ ارائه درس : 99-044سال تحصیلی  :  

 80-81ساعت:                            چهارشنبهروز:   2 فیزیولوژینام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 91 تعداد دانشجويان  :

 کامیال کمالیمسئول درس: 8 تعداد واحد:

 کامیال کمالی :مدرس دقیقه 04مدت کالس: 

 84/82/99تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 با فیزيولوژی غدد آشنايي:  جلسهعنوان 

 تیروئید غدد های هورمون فیزيولوژيك اثرات و تولید نحوه تیروئید، هغد با كلي آشنايي:   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 

 .دهد شرح را تیروئید غده شناسي بافت و آناتومي -1

 هورمونهای مترشحه از غده تیروئید را لیست كند. -2

ی مکان گیرنده اين هورمونها، نحوه انتقال اين هورمونها در خون، بافت هدف هورمونهای تیروئیدجنس هورمونهای تیروئیدی،  -3

 را نام ببرد.

 مراحل مختلف تولید و ترشح هورمونهای تیروئیدی را شرح دهد. -4

 اثرات متابولیکي هورمونهای تیروئیدی را توضیح دهد. -5

 مختلف بدن تشريح كند.اثر هورمونهای تیروئیدی را بر دستگاه های  -6

 .توضیح دهد را تیروئیدی های هورمون ترشح تنظیم -7

 .نام ببرد را تیروئیدی های هورمون ترشح اختالالت -8

 اثرات افزايش و كاهش ترشح هورمونهای تیروئیدی را شرح دهد. -9

 ترکیبی       /   مجازی*        حضوری         /      روش آموزش :  

 کامپیوتر، اینترنت، نرم افزار جهت ساخت فیلم آموزشی، سامانه نوید امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        /        تاالر گفتگو



 عنوان و نوع آزمون : 

 فیزیولوژی گایتون منبع درس :

 مدت زمان:      دقیقه تکمیل گردد.()این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری :    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  02مدت زمان :  

 دقیقه  5مدت زمان :  

 دقیقه   95مدت زمان:   

  دقیقه  5مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 

 سومجلسه 
 

 اتاق عملکارشناسی  مقطع / رشته تحصیلی:                           اتاق عمل گروه آموزشی:                                    پرستاری: هدانشکد

 8/2/44 تاريخ ارائه درس : 99-044سال تحصیلی  :  

 80-81ساعت:                            چهارشنبهروز:   2 فیزیولوژینام درس )واحد(  :  

 نظری واحد:نوع 
 

 91 تعداد دانشجويان  :

 کامیال کمالیمسئول درس: 8 تعداد واحد:

 کامیال کمالی :مدرس دقیقه 04مدت کالس: 

 84/82/99تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 با فیزيولوژی غدد آشنايي:  جلسهعنوان 

 پاراتیروئید هغد با كلي آشنايي  ،:   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 

 كلسیم و فسفات را در فرايندهای فیزيولوژيك توضیح دهد. نقش -1

 اختالالت ناشي از تغییرات كلسیم مايعات بدن را بشناسد. -2

 .كند تشريح را استخوان ساختمان -3

 دهد. شرح و نقش آن راD ويتامین  فعال شدن نحوه -4

 .دهد شرح را پاراتیروئید غده آناتومي -5

  نقش آنها را توضیح دهد. و یداتیروئپار غدهسلولهای  -6

 هورمون مترشحه از غده پاراتیروئید را نام ببرد. -7

را نام  جنس هورمون پاراتیروئیدی، مکان گیرنده اين هورمون، نحوه انتقال اين هورمون در خون، بافت هدف هورمون پاراتیروئید -8

 ببرد.

 اعمال فیزيولوژيك پاراتورمورن را توضیح دهد. -9

 .كند بیان را پاراتیروئید هورمون ترشح تنظیم -10



 .دهد توضیح را پاراتیروئید هورمون ترشح اختالالت -11

را  تونین كلسي هورمون، مکان گیرنده اين هورمون، نحوه انتقال اين هورمون در خون، بافت هدف تونین كلسي هورمونجنس  -12

 نام ببرد.

 .كند بیان را تونین كلسي هورمون ترشح تنظیم و تولید نحوه -13

 .دهد توضیح را كلسیم غلظت تنظیم در تونین كلسي اثر  -14

 ترکیبی       /   مجازی*        حضوری         /      روش آموزش :  

 کامپیوتر، اینترنت، نرم افزار جهت ساخت فیلم آموزشی، سامانه نوید امکانات آموزشی : 

 پروژه        /        تاالر گفتگو     فعالیت آموزشی :   تکلیف          /     

 عنوان و نوع آزمون : 

 فیزیولوژی گایتون منبع درس :

 مدت زمان:      دقیقه )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  02مدت زمان :  

 دقیقه  5مدت زمان :  

 دقیقه   95مدت زمان:   

  دقیقه  5مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 

 چهارمجلسه 
 

 اتاق عملکارشناسی  مقطع / رشته تحصیلی:                         اتاق عملگروه آموزشی:                                 پرستاری: هدانشکد

 1/2/44 تاريخ ارائه درس : 99-044سال تحصیلی  :  

 80-81ساعت:                            چهارشنبهروز:   2 فیزیولوژینام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 91 تعداد دانشجويان  :

 کامیال کمالیمسئول درس: 8 تعداد واحد:

 کامیال کمالی :مدرس دقیقه 04مدت کالس: 

 84/82/99تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 با فیزيولوژی غدد آشنايي:  جلسهعنوان 

، آشنايي با غدده  كلیوی فوق غده های هورمون فیزيولوژيك اثرات و تولید نحوهه فوق كلیوی، غد با كلي آشنايي:   جلسههدف کلی 
 پانکراس

  :  اختصاصیاهداف 

 .دهد شرح را كلیوی فوق غده شناسي بافت و آناتومي -1

 مترشحه از هر قسمت را بیان نمايد. های هورموناليه های مختلف قشر فوق كلیه و  -2



 نحوه تولید هورمونهای قشر غده آدرنال را توضیح دهد. -3

 ترکیبی       /   مجازی*        حضوری         /      روش آموزش :  

 فیلم آموزشی، سامانه نویدکامپیوتر، اینترنت، نرم افزار جهت ساخت  امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        /        تاالر گفتگو

 عنوان و نوع آزمون : 

 فیزیولوژی گایتون منبع درس :

 مدت زمان:      دقیقه )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  02مدت زمان :  

 دقیقه  5مدت زمان :  

 دقیقه   95مدت زمان:   

  دقیقه  5مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 

 مپنججلسه 
 

 اتاق عملکارشناسی  مقطع / رشته تحصیلی:                           اتاق عمل گروه آموزشی:                               پرستاری :هدانشکد

 84/2/44 تاريخ ارائه درس : 99-044سال تحصیلی  :  

 80-81ساعت:                            چهارشنبهروز:   2 فیزیولوژینام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 91 تعداد دانشجويان  :

 کامیال کمالیمسئول درس: 8 تعداد واحد:

 کامیال کمالی :مدرس دقیقه 04مدت کالس: 

 84/82/99تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 غددفیزيولوژی با  آشنايي:  جلسهعنوان 

 آلدسترونهورمون آشنايي با اثرات فیزيولوژيك :  جلسههدف کلی 

 : اختصاصیاهداف 

را نام  آلدسترون هورمونآلدسترون، مکان گیرنده اين هورمون، نحوه انتقال اين هورمون در خون، بافت هدف  هورمونجنس  -1

 ببرد.

 .دهد شرح را آلدوسترون هورمون فیزيولوژيك اثرات -2

 عوامل موثر در كنترل ترشح هورمون آلدسترون را بیان كند. -3

 ترکیبی       /   مجازی*        حضوری         /      روش آموزش :  

 کامپیوتر، اینترنت، نرم افزار جهت ساخت فیلم آموزشی، سامانه نوید امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        /        تاالر گفتگو



 عنوان و نوع آزمون : 

 فیزیولوژی گایتون منبع درس :

 مدت زمان:      دقیقه )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  02مدت زمان :  

 دقیقه  5مدت زمان :  

 دقیقه   95مدت زمان:   

  دقیقه  5مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 

 مششجلسه 
 

 اتاق عملکارشناسی  مقطع / رشته تحصیلی:                                      اتاق عملگروه آموزشی:                            پرستاری: هدانشکد

 22/2/44 تاريخ ارائه درس : 99-044سال تحصیلی  :  

 80-81ساعت:                            چهارشنبهروز:   2 فیزیولوژینام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 91 تعداد دانشجويان  :

 کامیال کمالیمسئول درس: 8 تعداد واحد:

 کامیال کمالی :مدرس دقیقه 04مدت کالس: 

 84/82/99تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 غددفیزيولوژی با  آشنايي:  جلسهعنوان 

 و آندروژن كورتیزولهورمون آشنايي با اثرات فیزيولوژيك :  جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 

را نام  كورتیزول هورمون، مکان گیرنده اين هورمون، نحوه انتقال اين هورمون در خون، بافت هدف كورتیزول هورمونجنس  -1

 ببرد.

 .دهد شرح را كورتیزول هورمون فیزيولوژيك اثرات -2

 .دهد شرح را كورتیزول هورمون متابولیکي اثرات -3

 .دهد توضیح را كورتیزول هورمون تنظیم نحوه -4

 با ريتم شبانه روزی ترشح كورتیزول آشنا باشد. -5

 .كند بیان را كلیه فوق قشر های آندروزن كلي خصوصیات -6

 اختالالت ترشحي هورمونهای بخش قشری غده آدرنال را توضیح دهد. -7

 بخش مركزی غده آدرنال را نام ببرد. هورمونهای مترشحه از -8

 اعمال فیزيولوژيك هورمونهای مترشحه از بخش مركزی غده آدرنال را شرح دهد. -9



 اختالالت ترشحي هورمونهای بخش مركزی غده آدرنال را توضیح دهد. -11

 ترکیبی       /   مجازی*        حضوری         /      روش آموزش :  

 کامپیوتر، اینترنت، نرم افزار جهت ساخت فیلم آموزشی، سامانه نوید امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        /        تاالر گفتگو

 عنوان و نوع آزمون : 

 فیزیولوژی گایتون منبع درس :

 مدت زمان:      دقیقه تکمیل گردد.()این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری :    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  02مدت زمان :  

 دقیقه  5مدت زمان :  

 دقیقه   95مدت زمان:   

  دقیقه  5مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 

 مهفتجلسه 
 

 اتاق عملکارشناسی  مقطع / رشته تحصیلی:                               اتاق عمل گروه آموزشی:                            پرستاری: هدانشکد

 29/2/44 تاريخ ارائه درس : 99-044سال تحصیلی  :  

 80-81ساعت:                            چهارشنبهروز:   2 فیزیولوژینام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 91 تعداد دانشجويان  :

 کامیال کمالیمسئول درس: 8 تعداد واحد:

 کامیال کمالی :مدرس دقیقه 04مدت کالس: 

 84/82/99تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 با فیزيولوژی سیستم عصبي آشنايي:  جلسهعنوان 

 تقسیم بندی سیستم عصبي، شناخت كلي فیزيولوژی مغز با كلي آشنايي:   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 

 اعمال سیستم عصبي را توضیح دهد. -1

 .را بیان كند عصبي سیستم بندی تقسیم -2

 ويژگي های دستگاه عصبي را توضیح دهد. -3

 بخشهای مختلف يك نورون را تشريح كند. -4

 ساختار توضیح دهد.طبقه بندی نورونها را از نظر عملکرد و  -5

 سیناپس را تعريف كند و در مورد نورن پیش سیناپسي و نورن پس سیناپسي توضیح دهد. -6

 .نمايد بیان را هركدام خواص و تقسیم بندی سیناپس ها را از نظر فیزيولوژيك توضیح دهد -7



 انواع نوروترانسمیترها را نام ببرد. -8

 زی و محیطي نام ببرد و در مورد نقش آنها توضیح دهد.انواع نوروگلیا را در سیتم عصبي مرك -9

 قسمتهای مختلف مغز را نام ببرد. -11

 نیمکره های مخ را نام ببرد و نقش هر قسمت را توضیح دهد. -11

 در مورد بطن های مغزی توضیح دهد. -12

 قسمتهای مختلف ساقه مغز را نام ببرد و اعمال هر قسمت را بیان كند. -13

 مي و اعمال تاالموس را توضیح دهد.آناتو -14

 آناتومي و اعمال هیپوتاالموس را توضیح دهد. -15

 قسمتهای مختلف مخچه را نام ببرد. -16

 اعمال فیزيولوژيك مخچه را توضیح دهد. -17

 بیماری های مرتبط با مخچه را نام برده و در مورد آنها توضیح دهد. -18

 ترکیبی       /   مجازی*        حضوری         /      روش آموزش :  

 کامپیوتر، اینترنت، نرم افزار جهت ساخت فیلم آموزشی، سامانه نوید امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        /        تاالر گفتگو

 عنوان و نوع آزمون : 

 فیزیولوژی گایتون منبع درس :

 مدت زمان:      دقیقه )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  02مدت زمان :  

 دقیقه  5مدت زمان :  

 دقیقه   95مدت زمان:   

  دقیقه  5مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 

 هشتم جلسه
 

 اتاق عملکارشناسی  مقطع / رشته تحصیلی:                       اتاق عملگروه آموزشی:                                پرستاری :هدانشکد

 4/3/44 تاريخ ارائه درس : 99-044سال تحصیلی  :  

 80-81ساعت:                            چهارشنبهروز:   2 فیزیولوژینام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 91 تعداد دانشجويان  :

 کامیال کمالیمسئول درس: 8 تعداد واحد:

 کامیال کمالی :مدرس دقیقه 04مدت کالس: 

 84/82/99تاريخ تدوين / بازنگری:



 

 با فیزيولوژی سیستم عصبي آشنايي:  جلسهعنوان 

 اعصاب مغزی و نخاعي، سیستم عصبي خود مختار با كلي آشنايي:  جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 

 قسمت های مختلف دستگاه عصبي محیطي را نام ببريد. -1

 اعصاب مغزی را نام ببرد و در مورد عملکرد آنها توضیح دهد. -2

 اعصاب نخاعي را نام ببرد. -3

 .دده توضیح را اتونوم دستگاه آناتومي -4

 .را شرح دهد پاراسمپاتیك و سمپاتیكشباهت ها و تفاوتهای اعصاب  -5

 .دكن بیان را مختلف سیستمهای بر پاراسمپاتیك و سمپاتیك اعصاب نقش -6

 ترکیبی       /   مجازی*        حضوری         /      روش آموزش :  

 آموزشی، سامانه نوید کامپیوتر، اینترنت، نرم افزار جهت ساخت فیلم امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        /        تاالر گفتگو

 عنوان و نوع آزمون : 

 فیزیولوژی گایتون منبع درس :

 مدت زمان:      دقیقه )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  02مدت زمان :  

 دقیقه  5مدت زمان :  

 دقیقه   95مدت زمان:   

  دقیقه  5مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 

 مهنجلسه 
 

 اتاق عملکارشناسی  مقطع / رشته تحصیلی:                     اتاق عملگروه آموزشی:                           پرستاری :هدانشکد

 82/3/44 تاريخ ارائه درس : 99-044سال تحصیلی  :  

 80-81ساعت:                            چهارشنبهروز:   2 فیزیولوژینام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 91 تعداد دانشجويان  :

 کامیال کمالیمسئول درس: 8 تعداد واحد:

 کامیال کمالی :مدرس دقیقه 04مدت کالس: 

 84/82/99تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 و شنوايي بینايي دستگاهفیزيولوژی :  جلسهعنوان 

آشنايي با آناتومي دستگاه بینايي، آشنايي با انواع گیرنده های بینايي، چگونگي ايجاد سیگنال بینايي و ارسال آن :   جلسههدف کلی 
 به قشر بینايي، آشنايي با آناتومي دستگاه شنوايي، چگونگي ارسال پیام شنوايي به قشر شنوايي



 :  اختصاصیاهداف 

 ي را توضیح دهد.ياتومیك  قسمتهای مختلف سیتم بیناسازماندهي آن -1

 تطابق را توضیح دهد. -2

 مايع داخل چشمي را بیان كند. -3

 اليه شبکیه را شرح دهد. -4

 ي و قسمتهای مختلف آنها را شرح دهد. گیرنده های بیناي انواع -5

 ضیح دهد.فتوشیمي ديد را تو -6

 .چرخه بینايي ردوپسین را توضیح دهد -7

 .ي را توضیح دهدارسال سیگنال بینايي به قشر بینايچگونگي  -8

 ديد رنگي را توضیح دهد. -9

 تطابق به نور و تاريکي را شرح دهد. -11

 را توضیح دهد.تومیك  قسمتهای مختلف سیستم شنوايي ناسازماندهي آ -11

 نقش گوش خارجي )الله گوش و مجرای شنوايي( را توضیح دهد. -12

 نقش پرده صماخ را بیان كند. -13

 عملکرد استخوانچه های گوش میاني را شرح دهد. -14

 نقش عضالت گوش میاني را توضیح دهد. -15

 كند.عملکرد شیپور استاش را بیان  -16

 تطبیق امپدانس را توضیح دهد. -17

 دو دستگاه تعادلي و شنوايي گوش داخلي را نام ببرد و در مورد آنها توضیح دهد. -18

 نقش مجاری نیم دايره، اوتريکول و ساكول را بیان كند. -19

 عملکرد حلزون و قسمتهای مختلف آن را توضیح دهد. -21

 را شرح دهد. البیرنت استخواني و البیرنت غشايي -21

 نحوه انتقال صوت به اندام كورتي را توضیح دهد.-22

 ي توضیح دهد.نده را در سلولهای شنواينحوه ايجاد پتانسیل گیر-23

 .ي توضیح دهدچگونگي ارسال پیامهای شنوايي را به قشر شنواي-24

 ترکیبی       /   مجازی*        حضوری         /      روش آموزش :  

 کامپیوتر، اینترنت، نرم افزار جهت ساخت فیلم آموزشی، سامانه نوید امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        /        تاالر گفتگو

 عنوان و نوع آزمون : 

 فیزیولوژی گایتون منبع درس :

 مدت زمان:      دقیقه تکمیل گردد.()این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری :    مقدمه 



 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  02مدت زمان :  

 دقیقه  5مدت زمان :  

 دقیقه   95مدت زمان:   

  دقیقه  5مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 

 مدهجلسه 
 

 اتاق عملکارشناسی  مقطع / رشته تحصیلی:                          اتاق عملگروه آموزشی:                                پرستاری :هدانشکد

 9/0/44 تاريخ ارائه درس : 99-044سال تحصیلی  :  

 80-81ساعت:                          شنبهچهارروز:   آزمون پایان ترمنام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 91 دانشجويان  : تعداد

 کامیال کمالیمسئول درس: 8 تعداد واحد:

 کامیال کمالی :مدرس دقیقه 04مدت کالس: 

 84/82/99تاريخ تدوين / بازنگری:
 
 
 
 


