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 واحدی( ١ساعتی برای يک درس ١جلسه ی 1٦)برای يک دوره درس کامل، برای مثال:     

 

 اعضای مصنوعی -کارشناسی تحصیلی: یرشتهو مقطع      اعضای مصنوعی گروه آموزشی: علوم توان بخشی    دانشکده:

  یش نیاز:پ   نظری  د:نوع واح  ١ تعداد واحد: صب عضلهفیزيولوژی ع نام درس: 

 ساختمان ابن سینامکان برگزاری:   ان برگزاری کالس:زم

  مهتاب روحی عزيزی دکتر  مدرسین )به ترتیب حروف الفبا(: عزيزیدکتر  مسئول درس:  تعداد دانشجويان:

 )لطفا شرح دهید( شرح دوره:

 آشنايی با کار اعصاب و عضالت بدن انسان

 

 )لطفا شرح دهید(هدف کلی: 

 جهت بهبود نارسايی های مربوطه ضروری است.کرد اعصاب و عضالت بدن انسان شناخت دقیق از نحوه عمل

 

 )در واقع همان اهداف کلی طرح درس است(بینابینی:اهداف 

و محورهای اصلی برنامه است نسبت به اهداف کلی روشن تر و شفاف تر  که است هدف کلی به اجزای تخصصی شکستنمنظور)

که در واقع همان اهداف است  ويژه تری به نام اهدافقابل تقسیم شدن به اجزای اختصاصی اهداف بینابینی را نشان می دهد.

 (.اندرفتاری 

 

 خصوصیات و عملکرد ٬سلول عصبی -١          

 سازمان بندی عصبی و پردازش اطالعات -٢        

 فیزيولوژی عضالت -٣          

 حس های پیکری -٤          

 کتی و نخاعاعمال حر -٥          

 رفلکس ها -٦          

 کنترل محیطی و مرکزی حرکت -٧          

 

 

 های تدريس:شیوه

 ■پرسش و پاسخ   سخنرانی برنامه ريزی شده   ■سخنرانی

 (TBLيادگیری مبتنی بر تیم)  (PBLيادگیری مبتنی بر حل مسئله)  ■بحث گروهی

 ----------------- )لطفاً نام ببريد( ساير موارد

 

 

 )لطفا شرح دهید( وظايف و تکالیف دانشجو:

 شرکت فعال در کالس

 مطالعه مطالب مرتبط با هر جلسه 
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 مطالعه و ارائه يک کنفرانس مرتبط با مطالب کالس و بحث با هم گروه ها

 

ت حفظ تمامیت محیط پايان اين دوره انواع سیستم های بدن را نام ببرد و کارکرد آنها را در جه از دانشجو انتظار می رود در

داخلی توضیح دهد و ارتباط بین سیستم ها را شرح  داده و تغییر عملکرد سیستم های بدن در هنگام مواجهه با استرس را نتیجه 

 . گیری کند.

 

 وسايل کمک آموزشی:  

   ■پروژکتور اساليد  خته و گچت  ■وايت برد

 -------------- لطفاً نام ببريد()  ساير موارد

 

 )از نمره کل( :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

   نمره درصد ٨۵ آزمون پايان ترم ■   نمره درصد ---آزمون میان ترم  

 نمره درصد ۵شرکت فعال در کالس  ■   نمره درصد1۰ و پرسش انجام تکالیف ■

منظور بهـره گیـری بهتـر از منـابع  استفاده از آموزش مجازی جهت بخش های تکمیلی پیشرفته به–ببريد(  ناملطفاً ساير موارد )

 درسی

 

 نوع آزمون

  ▄ غلط -صحیح        جور کردنی         ▄ ایچندگزينه            ▄ پاسخ کوتاه     ▄ تشريحی

 ----------- )لطفا نام ببريد( ساير موارد

  

 :)لطفا نام ببريد(: منابع پیشنهادی برای مطالعه

 :منابع انگلیسی -

 چاپی 

 

 اينترنتی 

 
 

 منابع فارسی:

 فیزيولوژی پزشکی گايتون  -1: چاپی 

 کلیات فیزيولوژی پزشکی گانونگ  -٢                                  
 

 اينترنتی 
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 ی درسارائه کلیات  جدول هفتگی

 استاد مربوط عنوان مطالب جلسه

 دکتر عزيزی اعصاب مقدمه ای بر فیزيولوژی 1

 دکتر عزيزی ه ای بر سلول عصبیساختمان سلول و مقدم ٢

 دکتر عزيزی سلول عصبی و تحريک پذيری 3

 دکتر عزيزی مدارهای نورونی و پردازش اطالعات ٤

 دکتر عزيزی انواع سلول های عضالنی و فیزيولوژی عضالت ۵

 دکتر عزيزی خستگی ٬تمرينات ٬ادامه فیزيولوژی عضالت ٦

 دکتر عزيزی ا و مراکز عصبیمسیره ٬حس های پیکری شامل گیرنده ها ٧

 دکتر عزيزی ادامه حس های پیکری ٨

 دکتر عزيزی گیرنده های حرکتی و رفلکس های محافظتی ٩

 دکتر عزيزی اعمال حرکتی نخاع و رفلکس های نخاعی 1۰

 دکتر عزيزی اعمال حرکتی  و مراکز مغزی کنترل کننده حرکت 11

 کتر عزيزید انتقال سیگنال های حرکتی به عضالت 1٢

 دکتر عزيزی کنترل حرکت و تعادل 13

 دکتر عزيزی آسیب به مراکز حرکتی و تعادل و اختالالت مربوطه 1٤

 دکتر عزيزی دستگاه عصبی محیطی 1۵

 دکتر عزيزی ادامه دستگاه عصبی محیطی 1٦

 


