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 واحدی( 2ساعتي برای یک درس  2جلسه ی  17)برای یک دوره درس کامل، برای مثال:     

 

 شنوايی شناسی -کارشناسی حصیلی:ت یرشتهو مقطع      شنوايی شناسی گروه آموزشی: علوم توان بخشی         دانشکده:

آناتومی سر و گردن و تنه،  یش نیاز:پ  نظری  د:نوع واح          2 تعداد واحد: روفیزيولوژی  وو نفیزيولوژی  نام درس: 

 آناتومی مغز و اعصاب

   تعداد دانشجويان: ساختمان ابن سینا مکان برگزاری: -------- :ساعت  -------:زمان برگزاری کالس: روز

 بهنوش وثاقی قراملکیدکتر  -دکتر مظاهر (: مدرسین )به ترتیب حروف الفبا  مسئول درس:

 فا شرح دهید()لط شرح دوره:

 .ارگان های مختلف بدنبا فیزيولوژی  دانشجويان شنوايی شناسی آشنايی

 در اين دوره اطالعات اولیه جهت استفاده از منابع فیزيولوژی به دانشجويان داده خواهد شد.

 

 )لطفا شرح دهید(هدف کلی: 

 مختلف بدن جرای دستورات عصبی و عملکرد دستگاه های مفاهیم فیزيولوژی اجزاء سیستم عصبی درگیر در برنامه ريزی و ابا آشنايی 

 

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

اهداف  و محورهای اصلی برنامه را نشان می دهد.است نسبت به اهداف کلی روشن تر و شفاف تر  که است هدف کلی به اجزای تخصصی شکستنمنظور)

 (.اندکه در واقع همان اهداف رفتاری است  ويژه تری به نام اهدافجزای اختصاصیقابل تقسیم شدن به ا بینابینی

فیزيولوژی سلول )شامل سیستم سوخت و ساز سلول، غشاء سلول، عملکرد پروتئین ها در سلول، پتانسیل استراحت و عمل،  .1

 انتشار سیگنال عصبی(

عصبی، انواه راه های حسی، انواع میانجی های عصبی، سلول فیزيولوژی سیستم عصبی ) انواع سیناپس، انواع فیبرهای سیستم  .2

های پشتیبان سیستم عصبی محیطی و مرکزی، سد خونی مغزی، کورتکس مغز و اعمال آن، راه های پیرامیدال و اکستراپیرامیدال 

سیستم عصبی خودکار، مغز و نقش آن در حفظ تعادل انسان، مراکز کنترل کننده هوشیاری، مراکز کنترل کننده حرکت و تعادل، 

 نوروپالستیسیتی(

 فیزيولوژی غدد درون ريز )شامل هیپوفیز قدامی و خلفی، تیروئید، پاراتیروئید، پانکراس و ديابت( .3
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 فیزيولوژی عروق خونی و خون )انواع عروق خونی، آنمی، لوسمی وانواع آن( .4

ردش خون ريوی، چگونگی کنترل تنفس، آنوکسی و فیزيولوژ دستگاه تنفس )شامل: عمل دم و بازدم و مکانیسم های آنها، گ .5

  هیپوکسی، پنومونی(

فیزيولوژ کلیه )شامل: اجزاء تشکیل دهنده نفرون ها، فیلتراسیون کلیوی، کلیرانس کلیوی، چگونگی جذب مجدد گلوکز،  .6

 سديم، اوره و آب، گلومرولو نفريت(

، ايسکمی ECGقلب، ثبت فعالیت های الکتريکی قلب يا فیزيولوژ قلب )شامل عملکرد عضله قلبی، عملکرد سیستم هدايتی  .7

 قلب(

 فیزيولوژی دستگاه گوارش )شامل هضم و جذب مواد غذايی، متابولیسم کبدی( .8

 

 

 های تدريس:شیوه

 ■پرسش و پاسخ   سخنرانی برنامه ريزی شده   ■سخنرانی

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

 دانشگاه LMSتدريس مجازی از طريق بارگذاری فايل های مختلف بر روی سیستم  )لطفاً نام ببريد( ساير موارد

 

 )لطفا شرح دهید( وظايف و تکالیف دانشجو:

 سیستم های مختلف عصبی نام ببرد و کارکردنرون ها را انواع  بتواند کارکرد دستگاه های مختلف بدن و پايان اين دوره دراز دانشجو انتظار می رود 

را شرح  داده و تغییر عملکرد سیستم  حفظ شرايط پايدار بدنی مختلف دخیل در توضیح دهد و ارتباط بین سیستم هاامکان ارتباط را در جهت 

  .نتیجه گیری کندو عوامل بیماری زا در هنگام مواجهه با استرس  را مختلفهای 

 

 وسايل کمک آموزشی:  

   ■پروژکتور اساليد  و گچ ختهت  ■وايت برد

 دانشگاه LMSپاورپوينت، فیلم های آموزشی و امکانات سیستم  ببريد( لطفاً نام)  ساير موارد
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 )از نمره کل( :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

   نمره درصد 50 آزمون پايان ترم■   نمره درصد 50آزمون میان ترم ■

 نمره درصد -----عال در کالس شرکت ف   نمره درصد -----انجام تکالیف 

 استفاده از آموزش مجازی جهت بخش های تکمیلی پیشرفته به منظور بهره گیری بهتر از منابع درسی–ببريد(  ناماً لطفساير موارد )

 

 نوع آزمون

  ■غلط -صحیح جور کردنی          ■ایچندگزينه       پاسخ کوتاه     تشريحی

 ----------- يد()لطفا نام ببر ساير موارد

  

 :)لطفا نام ببريد(: منابع پیشنهادی برای مطالعه

 :منابع انگلیسی -

 چاپی : 

 

 اينترنتی 

 

 

 منابع فارسی:

 هال -: فیزيولوژی پزشکی گايتون چاپی 

 

 

 اينترنتی 
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 ی درسارائه کلیات  جدول هفتگی

 استاد مربوط ساعت( 2)طول هر جلسه  عنوان مطالب جلسه

 مظاهردکتر  پتانسیل استراحت و عملغشاء سلول،  ،لوژیتعريف فیزيو 1

 دکتر مظاهر عملکرد سیناپس ها و نوروترانسمیترها در سیستم های مختلف عصبیانواع نرون ها، آشنايی با  2

 دکتر مظاهر آشنايی با سلول های پشتیبان سیستم عصبی، کورتکس و اعمال آن 3

 دکتر وثاقی سیتیآشنايی با سد خونی مغزی، نوروپالستی 4

 دکتر وثاقی آشنايی با انواع راه های حسی و حرکتی 5

 دکتر وثاقی سیستم عصبی خودکار )سمپاتیک و پاراسمپاتیک(آشنايی با  6

 دکتر مظاهر ساقه مغز و مراکز کنترل کننده حرکت و تعادلآشنايی با  7

 دکتر مظاهر آشنايی با حفظ تعادل 8

 دکتر وثاقی دد درون ريزآشنايی با فیزيولوژی غ 9

 دکتر وثاقی آشنايی با فیزيولوژی عروق خونی 10

 دکتر وثاقی آشنايی با فیزيولوژی قلب 11

 دکتر وثاقی آشنايی با فیزيولوژی دستگاه تنفس 12

 دکتر وثاقی آشنايی با فیزيولوژی کلیه 13

 دکتر وثاقی آشنايی با فیزيولوژی دستگاه گوارش 14

   

 


