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 پزشکی دانشکده

 گروه آموزشی: فیزیولوژی و فارماکولوژی

  Course Plan دورهدرس طرح 

 مشخصات فراگیران مشخصات درس

 پزشکی / مرکز آموزشی درمانی:دانشکده سلولی فیزیولوژ عنوان واحد درسی:

 پزشکی رشته تحصیلی: اجباری اختصاصی واحد درسی: نوع

 دکترای حرفه ای مطقع تحصیلی: کارورزی: کارآموزی: عملی:  نظری: تعداد واحد

 سایر کارورز کارآموز ترم تحصیلی کارورزی: کارآموزی: 6 عملی: 14 نظری:        تعداد ساعت

     نداردپیشنیاز:   د درس:ک

 سایر: سایر:

 مشخصات مسؤل درس

 فیزیولوژی رشته تحصیلی: مهین گنج خانی  نام و نام خانوادگی:

 دانشیار رتبه علمی: دکترا مقطع تحصیلی:

 33140282 تماس: شماره
 پست الکترونیک:

mganjkhani@zums.ac.ir 

  دانشکده پزشکی زنجان  محل کار:

 دکتر مهین گنج خانی  :(ان)مدرسخانوادگی مدرس نام و نام

 بازنگری بر اساس نیاز جامعه: :تاریخ تدوین طرح درس نحوه برگزاری دوره:

 شماره جلسات بازنگری شده: تاریخ  6/11/99 ترکیبی مجازی* حضوری*
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    00/00/1398  

 اهداف آموزشی

  هدف کلی:

 فیزیولوژی غشا سلول، فیزیولوژی سلول عصبی و عضالنیدر خصوص  پزشکیآشنایی و ارتقاء سطح دانش دانشجویان   -

 برای اهداف کاربردی عملکرد سلولهای عصبی و عضالنیدرک اهمیت  -2

 

 :)قادر باشند: (ان)، انتظار می رود فراگیربرنامه آموزشی در پایان اهداف اختصاصی )رفتاری 

 :حیطه شناختی 

  اجزا سازنده آن را توضیح دهد.  بتواند عملکرد کانال های یونی، حامل ها و گیرنده   ،غشاء سلولفیزیولوژی  دانشجو باید بتواند

 ها را بدرستی مقایسه نماید. همچنین بتواند نقش سایتو اسکلتون و نقش پمپ را بیان کند.

  سمز، انتقال فعال اولیه ، انتقال ، شامل انتشار ساده، انتشار تسهیل شده،امکانیسم های انتقال از غشاءبا داشتن درک درست از

 فعال ثانویه، اگزوسیتوز و اندوسیتوز مسائل مطروحه در این زمینه را حل کند.

  معادالت نرنست و گلدمن را درک نموده و مسائل مطروحه را حل پتانسیل استراحت غشابتواند ضمن آگاهی با موارد مربوط به ،

 نماید.

  اعم از نقش کانالهای یونی، انواع آن، دورانهای تحریک ناپذیری، روشهای انتشار و نیز  ثبت  پتانسیل عمل به به سواالت مربوط

   پاسخ دهد. آن

 .ساس یونی پتانسیل عمل قلب را تفسیر نماید.و ا پتانسیل عمل قلب را با رسم شکل توضیح دهد 

  الکتریکی و شیمیایی، بتواند پتانسیل سیناپسی، نوروترانسمیترها، مکانیسم عمل گیرنده ها، پتانسیل  سیناپسضمن مقایسه

 های پس سیناپسی تحریکی و مهاری را توضیح دهد و کاربرد آنها را بیان کند.

  ن و میوزین بر اثر میزان همپوشانی اکتی مکانیسم مولکولی انقباض. بتواند  عضله اسکلتیبا بیان ساختار بافت شناسی                  

 جزئیات مربوط به محل ارتباط عصب با عضله را با رسم شکل توضیح دهد.را شرح دهد و  تانسیون عضله

  نظیر سم کورار، سم بوتولیسم، بیماری میاستنی گراوز و گازهای جنگی را عضله، –سیناپس عصب محل های اثر برخی از عوامل

 شرح دهد.

  عضله اسکلتی،پتانسیل عمل در  Twitch  و زمان نهفته را با رسم شکل تشریح نماید و وجه تمایز انقباض ایزوتونیک و
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 ایزومتریک و نحوه ثبت آنها را بیان نماید.

 .ویژگیهای عضالت سریع و آهسته را از نظر عملکرد، آنزیمی و ساختمانی با هم مقایسه نماید 

  ،تفاوتها و شباهتهای  شرح دهد آن را  کانیسم انقباض مو خصوصیات الکتریکی غشا  آن،  انواعاجزائ مولکولی عضله صاف

  عضله صاف و مخطط را بیان نماید.

  انرژی مورد نیاز برای نگهداری تانسیون انقباضی، سرعت عمل دوره پل های عرضیعضله صاف را با عضله اسکلتی از نظر ،

 مقایسه نماید. نسبت در صد کوتاه شدن در جریان انقباضو   عضالنی نیروی انقباض، سرعت شروع انقباض و شل شدن عضله

 محل تماس عصب و عضله صاف را تشریح نماید.و  روشهای مختلف تنظیم انقباض 

                  

 :حیطه عاطفی 

 

  و مشارکت فعال داشته باشد. به سواالت پاسخ دهددر جریان تدریس در خصوص کاربرد بالینی هر مبحث طرح 

  عالوه بر مطالب تدریس شده در کالس، عالقه مندی خود را جهت مطالعات تکمیلی و کاربردی و ارائه آن در کالس

 .نشان دهد

  فعال داشته باشد. عالقه مندی و مشارکت  ،در کالس آزمایش های انجام شدهدر نگارش گزارش کار مربوط به 

  الزم را فرا گرفته و با رضایتمندی به مرحله بعدی وارد می شود. مطالباحساس کند که 

  

 . 

 :حیطه روانی حرکتی 

  پاورلب را که جهت ثبت فعالیت مکانیکی عضله قلب  و عضله اسکلتی قورباغه  بکار میرود و اجزاء مختلف دستگاه

 آنها را توضیح دهد.را به صورت عملی نشان داده و چگونگی کارکرد برای درک مفاهیم تئوری  می باشد 

  اثر استیل کولین، آتروپین، نورآدرنالین  و یونهای کلسیم و پتاسیم بر قلب را عمال بررسی نموده و منحنی اثرات آنها

 را در کامپیوتر ثبت نماید.
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 روش های تدریس:

                                                                                                                                        ایفای نقش                                                                                                                                             بحث گروهی                                                                       پرسش و پاسخ                                                                                                                                                                   سخنرانی
                                                                                             شبیه سازی شده             بیمار                                                                                                       کارگاه آموزشی                                                                                                                 نمایش عملی                                                                                

Bedside teaching                                  

             سخنرانی همراه با نمایش فیلم های کوتاه و انیمیشن و بحثارائه (:      سایر) بنویسید 

 مواد و وسایل آموزشی:

 دستگاه پاورلب، کامپیوتر، وسایل تشریح-وایت بورد -ویدئوپروژکتور -کامپیوتر 

 

 تجارب یادگیری )حین تدریس(:

 تشویق دانشجو به طرح سوال و مشارکت در تدریس

 جریان تدریسسوال کردن از دانشجو در 

 دادن تکلیف برای جلسه بعدی که الزمه آن مراجعه به کتب مرجع می باشد.

 

 تکالیف یادگیری) بعد تدریس(:

 با رجوع به منابع معرفی شده سوال از جلسه قبلی و و تحلیل سواالت مطروحه

 در کالسهای حضوری شدهتطبیق نتایج حاصل از کار عملی با مطالب تئوری فرا گرفته و نگارش گزارش کار مطابق 

 

 در کالسهای حضوری ضوابط آموزشی و سیاست های مدرس

پاسخ  –مشارکت فعال و پویا در فرایند تدریس   -باط و مسائل اخالقی رعایت نظم و انض –حضور به موقع در کالس انتظارات: 

مشارکت  -آماده بودن کالس در ساعت مقرر به همکاری نماینده کالس و آموزش دانشکده  –به سواالت مطرح شده در کالس 

، حضور آنالین در ، عدم استفاده از گوشی همراه در حین برگزاری کالسفعال در نگارش گزارش کار مربوط به بخش عملی

 کالسهای مجازی، انجام بموقع تکالیف مجازی در بازه زمانی مورد نظر

مطرح کردن سوال درسی، پیشنهاد و یا انتقاد در ارتباط با درس به منظور   -خروج از کالس در صورت نیاز و ضرورت : مجازها
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 ارتقاء کیفیت آموزش 

 

عدم ورود و خروج غیر موجه در  –در حین برگزاری کالس اعم از نظری و عملیعدم استفاده از گوشی همراه  محدودیتها:

 جریان آموزش

 (:/بالینی/عرصه/آزمایشگاهیعملی)دروس در کالسهای حضوریهای ایمنی توصیه

 استفاده صحیح و مراقبت از دستگاههای مورد استفاده تحت نظر کارشناس،  -استفاده از روپوش سفید در طی کالس 

 ممنوعیت هر گونه دخل و تصرف و استفاده از وسایل و مواد در آزمایشگاه بدون مجوز

 

 درسی:فهرست منابع 

  گایتون پزشکی فیزیولوژی 
 فیزیولوژی برن و لوی 
 فیزیولوژی گانونگ 



6 
 

 

 روش ارزیابی:

 مشاهده عملکرد

 )چک لیست( 

 مصاحبه 

 ) شفاهی(
 آزمون کتبی 

 رد ودر م

دروس 

 عملی

  در مورد

دروس 

و  عملی

سواالت 

کالسی 

 تئوری

 عینی تشریحی

گسترده 

 پاسخ
 صحیح / غلط جورکردنی چند گزینه ای* کوته پاسخ

  نمره(: 20بارم بندی نمره ) از 

 می باشد(.، 20از   10  ) نمره قبولی   

  حضور و غیاب کالسی: 

. 

 مشارکت کالسی:

نمره ارفاقی   در بعضی موارد با اعالم قبلی،

 خواهد داشت. 

 و پروژه: عملی انجام تکالیف

. 

 کوئیز:

 تکوینی با اطالع قبلی آزمون های 

  ترم:امتحان میان 

 

 امتحان پایان ترم:

 نمره 20 

 :موارد سایر
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 :تئوری جدول زمانی ارائه برنامه

شماره 

 جلسه

روش 

 ارائه
 روز

 تاریخ

 ارائه 

ساعت 

 ارائه 
 عنوان جلسه 

مدرس 

 )مدرسان( 

 دکتر گنج خانی  فیزیولوژی غشاء سلول -هموستاز 10-12 21/1/1402 دوشنبه حضوری 1

 دکتر گنج خانی  اسمز  -مکانیسم های انتقال از غشاء 10-12 23/1/1402 چهارشنبه حضوری 2

پتانسیل  -معادله نرنست و گلدمن -پتانسیل استراحت غشاء 10-12 28/1/1402 دوشنبه حضوری 3

 روش انتشار پتانسیل عمل –اساس یونی  -عمل

 دکتر گنج خانی 

 دکتر گنج خانی  سیناپس    فیزیولوژی 10-12 30/1/1402 چهارشنبه حضوری 4

 دکتر گنج خانی  سیناپس عصب به عضله اسکلتی -اسکلتیفیزیولوژی عضله  10-12 4/2/1402 چهارشنبه حضوری 5

 دکتر گنج خانی  اسکلتیجنبه های مختلف عضله  10-12 6/2/1402 دوشنبه حضوری 6

 دکتر گنج خانی  فیزیولوژی عضله صاف و قلبی 10-12 11/2/1402 چهارشنبه حضوری 7

 26/2/1400: تاریخ امتحان پایان ترم  

 

 :جدول زمانی ارائه برنامه عملی
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شماره 

 جلسه

روش 

 ارائه
 روز

 تاریخ

 ارائه 

ساعت 

 ارائه 
 عنوان جلسه 

مدرس 

 )مدرسان( 

 دکتر گنج خانی  ازمایش عضله اسکلتی قورباغه   18/2/1402   عملی 1

 دکتر گنج خانی  ازمایش عضله اسکلتی قورباغه   20/2/1402   عملی 

 دکتر گنج خانی  ازمایش عضله اسکلتی قورباغه      عملی 

 دکتر گنج خانی  ازمایش عضله اسکلتی قورباغه      عملی 

 دکتر مصطفوی استانیوس 2و  1آزمایش اکستراسیستول و مکث جبرانی، گره های   25/2/1402  عملی  2

 دکتر مصطفوی استانیوس 2و  1آزمایش اکستراسیستول و مکث جبرانی، گره های   27/2/1402  عملی  

 دکتر مصطفوی استانیوس 2و  1آزمایش اکستراسیستول و مکث جبرانی، گره های     عملی  

 دکتر مصطفوی استانیوس 2و  1آزمایش اکستراسیستول و مکث جبرانی، گره های     عملی  

 دکتر مصطفوی آزمایش اثر داروها بر قلب قورباغه  1/3/1402  عملی  3

 دکتر مصطفوی آزمایش اثر داروها بر قلب قورباغه  3/3/1402  عملی  

 دکتر مصطفوی آزمایش اثر داروها بر قلب قورباغه    عملی  

 دکتر مصطفوی آزمایش اثر داروها بر قلب قورباغه    عملی  

 هماهنگی دانشجویان تعیین خواهد شد.ساعت های دیگر عملی با 


