
  
 بسمه تعالي

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان بوشهر
 مركز توسعه آموزش پزشكي

 دفتر نظارت و ارزشيابي
 درس فرم طرح

      نام و نام خانوادگي اساتيد: دكتر زهرا اكبري/ دكتر خليل پورخليلي/آقاي مهدي صادقي       آخرين مدرك تحصيلي: دكتري/ارشد
 رشته تحصيلي:  فيزيولوژي                رتبه دانشگاهي: استاديار/ مربي                         گروه آموزشي: فيزيولوژي/ فيزيولوژي                           

 
 50                                تعداد فراگيران: 4رشته تحصيلي فراگيران:  پزشكي           مقطع: دكتري عمومي           ترم:   

 
  پزشكي 2عنوان درس به طور كامل: فيزيولوژي 

 4            تعداد واحد:                □                                 كار آموزي  □                       عملي▄نوع درس: تئوري 
         پايان ترم:1/2/92          تاريخ امتحان ميان ترم:  19/3/92        زمان خاتمه كالس:  15/11/91زمان شروع كالس: 

 
  □                   تكويني■مراحل ارزشيابي:                   مرحله اي 

  بصورت زير محاسبه خواهد شد:2نمره نهايي درس فيزيولوژي 
  مي باشد. 20 نمره از 4- مجموع نمره كوئيز هاي گرفته شده در طول ترم، 

  مي باشد. 20 نمره از 2- نمره نقشه مفهومي 
  نمره مربوط به مباحث تئوري اعصاب، كليه، خون و غدد به شرح زيرمي باشد.14- 

 نمره را 25/1 ساعت و 6 نمره و خون 11/4 ساعت و 20 نمره، غدد 8/2 ساعت و 14 نمره، كليه 75/5 ساعت و 28 نوروفيزيولوژي 
 به خود اختصاص مي دهد. 

  ■                 جور كردني ■         صحيح و غلط ■           چند گزينه اي ■     تشريحي □نوع امتحان ميان ترم: شفاهي 
    ■                 جور كردني ■        صحيح و غلط ■           چند گزينه اي  ■     تشريحي □نوع امتحان پايان ترم: شفاهي 

 
 شرحي از  درس: آشنايي با عملكرد سيستمهاي خون، آب و الكتروليت و كليه، غدد و سيستم عصبي  

منابع اصلي تدريس درس مورد نظر: 
1- Text book of medical physiology. Guyton and Hall 2011. 

               ,  
3- Ganong's Review of Medical Physiology. 23rd Edition. McGraw-Hill 2010.  

   
   2اهداف كلي درس فيزيولوژي 

 - آشنايي با فيزيولوژي خون، سلولهاي خوني، گروههاي خوني و انعقاد خون1
 - آشنايي با فيزيولوژي كليه (ساختمان كليه، گردش خون كليه، تشكيل ادرار، تعادل الكتروليت ها و تعادل اسيد- باز)2



- آشنايي با فيزيولوژي غدد (مقدمه، هورمونهاي هيپوتاالموس-هيپوفيز، هورمونهاي تيروئيد، هورمونهاي پانكراس، 3
 ، Dهورمونهاي قشر غده فوق كليه، متابوليسم كلسيم و فسفات و نقش هورمونهاي پاراتورمون، كلسيتونين و ويتامين

 هورمونهاي جنسي مردانه، هورمونهاي جنسي زنانه و فيزيولوژي بارداري، عملكرد جفت  و مكانيسم زايمان)
- آشنايي با فيزيولوژي سيستم عصبي (سازماندهي سيستم عصبي، گيرنده هاي حسي، سيستم حسي، سيستم حركتي، 4

  عقده هاي قاعدهاي، مخچه، قشر مغز، سيستم اتونوم و مايع مغزي نخاعي، امواج مغزي و خواب)
 
 

 ساعت) 6فيزيولوژي خون (
 * جلسه اول

نام مدرس: دكتر پورخليلي 
 عنوان مبحث: بخشهاي مايعي بدن و سلولهاي خوني

اهداف اختصاصي:  
در پايان اين مبحث دانشجو قادر خواهد بود: 

- بخشهاي مختلف مايعات بدن و تركيب آن را توضيح دهد.  1
- انواع سلوهاي خوني را توضيح دهد. 2
- اعمال كلي خون را توضيح دهد. 3
- خصوصيات و نقش گلبولهاي قرمز را توضيح دهد. 4
- شاخصهاي بررسي وضعيت گلبولهاي قرمز را بين نمايد. 5
- مراحل مختلف و نحوه توليد گلبولهاي قرمز را بداند. 6
- عوامل مختلف بر توليد گلبول قرمز و كم خوني هاي حاصله را تشخيص دهد. 7
- تنظيم توليد گلبولهاي قرمز و نقش اكسيژناسيون بافتي و هورمون اريتروپوئيتين را بيان نمايد. 8
- نحوه تشكيل هموگلوبين را توضيح دهد.  9

- فرمهاي مختلف هموگلوبين را بداند.  10
- انواع آنمي را بشناسد.  11

 
  □                       رواني حركتي □                      عاطفي ■ حيطه:   شناختي 

 روش آموزشي: سخنراني همراه با پرسش و پاسخ هاي كالسي
 وسيله كمك آموزشي:  وايت بورد- ويدئو پروژكتور

 
 * جلسه دوم 

 نام مدرس: دكتر پورخليلي
 عنوان مبحث: گروههاي خوني و تعيين گروه خوني

اهداف اختصاصي:  
در پايان اين مبحث دانشجو قادر خواهد بود: 

- سيستمهاي آنتي ژني مختلف موجود در گلبولهاي قرمز را بشناسد. 1
 را توضيح دهد. OAB- سيتم آنتي ژني 2



 را توضيح دهد.  RH- سيستم آنتي ژني 3
- مفاهيم آنتي ژن، آگلوتينوژن، آگلوتينين و آگلوتيناسيون را بشناسد. 4
- انواع گروههاي خوني را توضيح دهد. 5
- روش تعيين گروههاي خوني را توضيح دهد. 6
- واكنش انتقال خون، انواع و داليل آنها را در دو سيستم آنتي ژني فرا گيرد. 7
- كراس مچ را توضيح دهد. 8 
- بيماري اريتروبالستوز جنيني، دليل و عاليم آن را بشناسد. 9
 

  □                       رواني حركتي □                      عاطفي ■حيطه:   شناختي 
 روش آموزشي: سخنراني همراه با پرسش و پاسخ هاي كالسي

وسيله كمك آموزشي:  وايت بورد- ويدئو پروژكتور 
 

 * جلسه سوم 
 نام مدرس: دكتر پورخليلي

 عنوان مبحث: هموستاز 
اهداف اختصاصي:  

در پايان اين مبحث دانشجو قادر خواهد بود: 
- تعريف هموستاز را بداند 1
- مراحل مختلف هموستاز را بشناسد. 2
- نقش انقباض عروقي در ايجاد هموستاز و داليل آن را توضيح دهد.  3
- نقش تشكيل توپ پالكتي در ايجاد هموستاز را توضيح دهد. 4
-خصوصيات پالكتها در شرايط مختلف را بداند. 5
- نقش مواد ضد پالكتي در انعقاد خون را توضيح دهد. 6
- نقش تشكيل لخته در انعقاد خون و مراحل مختلف آن را توضيح دهد. 7
- مسير خارجي و داخلي انعقاد خون را توضيح دهد. 8
- پديده فيبرينوليزيس و نقش عوامل ضد انعقادي در بدن را بداند. 9

- مواد ضد انعقادي و نحوه اثرشان را بداند.  10
- انواع تستهاي بررسي وضعيت انعقادي را بشناسد. 11

 
  □                       رواني حركتي □                      عاطفي ■حيطه:   شناختي 

 روش آموزشي: سخنراني همراه با پرسش و پاسخ هاي كالسي
وسيله كمك آموزشي:  وايت بورد- ويدئو پروژكتور 

   
 ساعت) 14فيزيولوژي كليه  (

 * جلسه اول
 نام مدرس: دكتر پورخليلي



 عنوان مبحث: ساختار آناتومي- فيزيولوژي كليه و شناخت نفرون
اهداف اختصاصي:  

در پايان اين مبحث دانشجو قادر خواهد بود: 
- اعمال كلي كليه ها را توضيح دهد. 1
- ساختار آناتومي فيزيولوژي كليه را بشناسد. 2
- بخشهاي مختلف سيستم كليوي- ادراري را توضيح دهد.  3
- نحوه خونرساني به كليه ها را از شريان كليه تا شريانچه هاي آوران و وابران را ياد بگيرد.  4
- ساختار كورتكس و مدوال را بشناسد و تفاوتهاي آنها را بفهمد. 5
- نفرون و اجزاي مختلف آن را توضيح دهد.  6
- ساختمان جسم كليوي را ياد گيرد. 7
- انواع نفرونها را ياد گرفته و محل قرار گيري آنها را بداند.  8
- سلولهاي واقع در هر بخش نفرون و اتصاالت آنها را از نظر اتصاالت محكم يا نشتي توضيح دهد.  9

- ماكوالدنسا و محل قرار گيري و اهميت آن را فرا گيرد. 10
- بخشهاي مختلف مدوال را توضيح دهد.  11
- فرايندهاي دخيل در تشكيل ادرار يعني فيلتراسيون، بازجذب و ترشح را توضيح دهد.  12

 
  □                       رواني حركتي □                      عاطفي ■حيطه:   شناختي 

 روش آموزشي: سخنراني همراه با پرسش و پاسخ هاي كالسي
وسيله كمك آموزشي:  وايت بورد- ويدئو پروژكتور 

 
 * جلسه دوم

 نام مدرس: دكتر پورخليلي
 عنوان مبحث: فيلتراسيون گلومرولي و عوامل موثر بر آن

اهداف اختصاصي:  
در پايان اين مبحث دانشجو قادر خواهد بود: 

- تركيب فيلتراي گلومرولي را فرا گيرد.  1
- مقدار فيلتراي گلومرولي در دقيقه را بياموزد. 2
- كسر فيلتراسيون را توضيح دهد.  3
- غشاء يا سد فيلتراسيون و اليه هاي مختلف آن را بشناسد. 4
- نقش اليه هاي غشاي فيلتراسيون در نفوذ پذيري به مواد مختلف را از هم تمايز دهد. 5
- اثر سايز مواد و بار الكتريكي مواد بر عبور از غشاي فيلتراسيون را توضيح دهد. 6
- نيروهاي استارلينگي در تعيين فيلتراي گلومرولي را بشناسد و اثر هر كدام را در خروج مايع از گلومرول توضيح دهد.  7
- عوامل مهم موثر بر فيلتراي گلومرولي را توضيح دهد.  8
- عوامل موثر بر فيلتراي گلومرولي و جريان خون كليه را توضيح دهد. 9

- اثر تحريكات سمپاتيك و آنژيوتانسين دو بر جريان خون كليه و فيلتراي گلومرولي را توضيح دهد. 10
- اثر عواملي مثل نيتريك اكسايد، پروستانوئيدها و براديكينين بر جريان خون كليه و فيلتراي گلومرولي را توضيح دهد. 11



- نقش خودتنظيمي در جلوگيري از تغييرات جريان خون كليه و فيلتراي گلومرولي را توضيح دهد.  12
- مكانيسمهاي مختلف خود تنظيمي در كليه را توضيح دهد.  13

 
  □                       رواني حركتي □                      عاطفي ■حيطه:   شناختي 

 روش آموزشي: سخنراني همراه با پرسش و پاسخ هاي كالسي
وسيله كمك آموزشي:  وايت بورد- ويدئو پروژكتور 

 
 * جلسه سوم

 نام مدرس: دكتر پورخليلي
 عنوان مبحث: فرايند هاي دخيل در تشكيل ادرار

اهداف اختصاصي:  
در پايان اين مبحث دانشجو قادر خواهد بود: 

- سه فرايند اوليه در تشكيل ادرار شامل فيلتراسيون، ترشح و باز جذب را نام ببرد. 1
- مسيرهاي مختلف باز جذب مواد از بخشهاي مختلف نفرون را توضيح دهد.  2
- روشهاي مختلف انتقال مواد از قسمت هاي مختلف نفرون را توضيح دهد. 3
- تانسپورت ماكسيمم انتقال براي يك ماده را بياموزد. 4
- خصوصيات  قسمتهاي مختلف نفرون در جذب و ترشح مواد مختلف را توضيح دهد.  5
- تركيب فيلتر در عبور از قسمتهاي مختلف نفرون را توضيح دهد. 6
- نقش تعادل توبولي- گلومرولي در تنظيم بازجذب مواد را توضيح دهد. 7
- نيروهاي مختلف دخيل در بازجذب مواد در دو سمت غشاي مويرگ دور توبولي را بشناسد.  8
- عوامل موثر بر ميزان بازجذب مواد در اين غشاء را توضيح دهد. 9

- كليرنس و نحوه محاسبه كليرنس مواد مختلف را بيان نمايد. 10
 را از طريق محاسبه كليرنس مواد خاصي فرا گيرد. RBF و GFR- نحوه محاسبه ميزان 11

 
  □                       رواني حركتي □                      عاطفي ■حيطه:   شناختي 

 روش آموزشي: سخنراني همراه با پرسش و پاسخ هاي كالسي
وسيله كمك آموزشي:  وايت بورد- ويدئو پروژكتور 

 
 * جلسه چهارم

 نام مدرس: دكتر پورخليلي
 عنوان مبحث: تنظيم اسموالريته مايعات خارج سلولي و غلظت سديم

اهداف اختصاصي:  
در پايان اين مبحث دانشجو قادر خواهد بود: 

- اهميت تنظيم اسموالريته خارج سلولي را بداند. 1
- مكانسيم هاي كليوي در تشكيل يك ادرار رقيق را توضيح دهد. 2
- مكانسيم هاي كليوي در تشكيل يك ادرار غليظ را توضيح دهد.  3



- حجم اجباري ادرار و نحوه محاسبه آن را بداند. 4
 و مدوالي هيپراسموتيك است را بياموزد. ADH- الزمه تشكيل ادرار غليظ كه شامل هورمون 5
- نحوه اثر هورمون ضد ادراري را توضيح دهد.  6
- مكانيسم جريان مجدد و گردش مجدد اوره در تشكيل مدوالي هيپراسموتيك را توضيح دهد. 7
- نقش عروق مستقيم در حفظ هيپراسموالريته مدوال را توضيح دهد. 8
- كليرنس اسمولي و محاسبه آن را فرا گيرد. 9

- كليرنس آب آزاد و محاسبه آن را ياد بگيرد. ُ 10
- اختالالت توانايي تغليظ ادرار را توضيح دهد.  11
- نقش سيستم اسمورسپتوري و هورمون ضد ادراري در تنظيم غلظت سديم واسموالريته خارج سلولي را توضيح دهد.  12
- نقش تشنگي در تنظيم غلظت سديم واسموالريته خارج سلولي را توضيح دهد. 13
- نقش هورومونهاي آنژيوتانسين و آلدوسترون در تنظيم غلظت سديم واسموالريته خارج سلولي را توضيح دهد. 14

 
  □                       رواني حركتي □                      عاطفي ■حيطه:   شناختي 

 روش آموزشي: سخنراني همراه با پرسش و پاسخ هاي كالسي
وسيله كمك آموزشي:  وايت بورد- ويدئو پروژكتور 

 
 * جلسه پنجم 

 نام مدرس: دكتر پورخليلي
 عنوان مبحث: تنظيم كليوي پتاسيم، كلسيم، فسفات و منيزيم

اهداف اختصاصي:  
در پايان اين مبحث دانشجو قادر خواهد بود: 

- توزيع داخل سلولي پتاسيم و اثر عواملي مثل انسولين، آلدوسترون، سيستم سمپاتيك، اختالالت اسيد وباز ، ليز سلولي و 1
غيره را بر اين امر را توضيح دهد.  

- نحوه بازجذب و ترشح پتاسيم در قسمت هاي مختلف نفرون را توضيح دهد. 2
- نقش سلولهاي اصلي و بينابيني در تشح و بازجذب پتاسيم را توضيح دهد.  3
- نقش غلظت پتاسيم خارج سلولي بر ترشح پتاسيم را بداند. 4
- نقش آلدوسترون در ترشح پتاسيم را توضيح دهد. 5
- نقش سرعت جريان مايع توبولي در ترشح پتاسيم را توضيح دهد.  6
- نقش اسيدوز حاد در ترشح پتاسيم را فرا گيرد. 7
- چگونگي تنظيم بازجذب و دفع كليوي كلسيم، فسفات و منيزيم را توضيح دهد. 8 
 

  □                       رواني حركتي □                      عاطفي ■حيطه:   شناختي 
 روش آموزشي: سخنراني همراه با پرسش و پاسخ هاي كالسي

وسيله كمك آموزشي:  وايت بورد- ويدئو پروژكتور 
 

 * جلسه ششم 



 نام مدرس: دكتر اكبري
 1عنوان مبحث: تعادل اسيد و باز 

اهداف اختصاصي:  
در پايان اين مبحث دانشجو قادر خواهد بود: 

اسيد و باز را تعريف كند  )1
با معادله هاسلباخ اشنا گردد و معادل فيزيولوژيكي ان را ياد بگيرد   )2
با مفهوم بافر و ويژگيهاي انواع بافرهاي موجود در مايعات بدن اشنا گردد  )3
تنظيم تعادل اسيدو باز بوسيله سيستم بافري، دستگاه تنفس و كليه ها را با هم مقايسه كند  )4
تنظيم تعادل اسيد و باز بوسيله ريه ها را فرا گيرد  )5

 
  □                       رواني حركتي □                      عاطفي ■حيطه:   شناختي 

 روش آموزشي: سخنراني همراه با پرسش و پاسخ هاي كالسي
وسيله كمك آموزشي:  وايت بورد- ويدئو پروژكتور 

 
 * جلسه هفتم 

 نام مدرس: دكتر اكبري
  2عنوان مبحث: تعادل اسيد و باز 

اهداف اختصاصي:  
در پايان اين مبحث دانشجو قادر خواهد بود: 

مكانيسم هاي ترشح يون هيدروژن و بيكربنات در كليه ها را فرا گيرد  )1
ويژگيهاي بافرهاي مايع توبولي را با هم مقايسه كند  )2
دفع كليوي اسيد و باز را بصورت كمي ارزيابي كند  )3
عوامل موثر بر تنطيم ترشح كليوي يون هيدروژن را ياد بگيرد  )4
اختالالت اسيد و باز را بشناسد  )5
با علل باليني اختالالت اسيد و باز اشنا گردد  )6
اصالح فيزيولوژيك اختالالت اسيد و باز را بوسيله سيستم هاي بافري، ريوي و كليوي ياد بگيرد  )7
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 ساعت) 28فيزيولوژي سيستم عصبي (

* جلسه اول  
 نام مدرس: دكتر اكبري

 ساختار عملكردي دستگاه عصبيعنوان مبحث: 
اهداف اختصاصي:  



در پايان اين مبحث دانشجو قادر خواهد بود: 
 - طرح كلي عملكرد دستگاه عصبي را بشناسد 1
 - كليات بخش حسي و حركتي دستگاه عصبي را توضيح دهد 2
 - اصول پردازش اطالعات را بداند 3
 - اصول ذخيره سازي اطالعات را بداند 4
 - سطوح مختلف عملكردي سيستم عصبي را توضيح دهد 5
 - انواع سيناپس هاي شيميائي و الكتريكي را توضيح دهد 6
 - اصول چگونگي عملكرد سيناپس ها را بداند 7
 - نقش دندريت ها در تحريك نورون را توضيح دهد 8
 - ارتباط وضعيت تحريكي و ميزان تحريك پذيري نورون را توضيح دهد 9

- برخي از مشخصات هدايت سيناپسي و تاثير تغييرات اسيديته خون بر هدايت سيناپسي را بداند  10
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* جلسه دوم 
 نام مدرس: دكتر اكبري

 شناخت گيرنده هاي حسي و نحوه پردازش اطالعات در مدارهاي نورونيعنوان مبحث: 
اهداف اختصاصي: 

در پايان اين مبحث دانشجو: 
 -  با انواع گيرنده هاي حسي و محركهاي مناسب آنها آشنا گردد. 1
 - چگونگي تبديل محركهاي حسي به ايمپالسهاي عصبي را ياد بگيرد 2
 - پتانسيل گيرنده را بشناسد. 3
 - نحوه سازش در گيرنده ها را توضيح دهد .4
 - با طبقه بندي فيزيولوژيك فيبرهاي عصبي آشنا گردد.  5
 - جمع فضائي و زماني(مكانيسمهاي هدايت پيام با شدت هاي متفاوت) را فرا گيرد .6
 - با چگونگي هدايت و پردازش پيام در مجموعه هاي نوروني آشنا گردد. 7
- ناپايداري و پايداري مدارهاي نوروني را توضيح دهد.  8
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* جلسه سوم 



 نام مدرس: دكتر اكبري
 كليات حواس پيكري و حواس المسه و وضعيتعنوان مبحث: 

اهداف اختصاصي: 
در پايان اين مبحث دانشجو قادر خواهد بود: 

 - با تقسيم بندي حواس پيكري آشنا گردد 1
 - چگونگي شناسائي انواع حس هاي المسه اي را توضيح دهد 2
 - مسيرهاي حسي مسئول هدايت پيامهاي پيكري به دستگاه عصبي مركزي را فرا گيرد 3
 - با سيستم ستون خلفي-نوار مياني آشنا گردد 4
 - اناتومي سيستم ستون خلفي-نوار مياني را توضيح دهد 5
 - ويژگي هاي هدايت پيام در سيستم ستون خلفي-نوار مياني را بداند 6
 - اناتومي سيستم قدامي طرفي را توضيح دهد  7
 - ويژگي هاي هدايت پيام در سيستم قدامي طرفي را بياموزد8
 - ويژگي هاي قشر حسي پيكري اوليه و ثانويه را بشناسد 9

 - نواحي ارتباطي حسي- پيكري را بشناسد 10
 - چگونگي تفسير شدت محركهاي حسي را توضيح دهد 11
 - مكانيسم هاي عصبي مسئول تمييز دو نقطه را ياد يگيرد 12
- با نقش تاالموس در درك پيامهاي حسي پيكري آشنا گردد 13
 - درماتومها را بشناسد14
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* جلسه چهارم 
 نام مدرس: دكتر اكبري

  حس درد و حرارتعنوان مبحث: 
اهداف اختصاصي: 

در پايان اين مبحث دانشجو قادر خواهد بود: 
 - با تعريف انواع درد و كيفيت هر يك آشنا گردد 1
 - دسته بندي گيرنده هاي درد و محرك مناسب هر كدام را بشناسد 2
 - مسيرهاي عصبي هدايت كننده پيام هاي درد  در سيستم عصبي را توضيح دهد 3
 - مسير نئواسپينوتاالميك و پالئواسپينوتاالميك را توضيح دهد 4
 - سيستم سركوب درد در مغز و نخاع را بشناسد 5
 - مكانيسم كنترل دروازه اي درد را توضيح دهد 6
 -  درد ارجاعي و مكانيسمهاي ان را بشناسد 7
 - درد احشائي را توضيح دهد 8



 - با اختالالت باليني حس درد شامل هيپر آلژزي اوليه و ثانويه، الودينيا ودرد ناشي از قطع عضو آشنا گردد 9
 - حسهاي حرارت را بشناسد 10
 - گيرنده هاي حرارتي و نحوه پاسخدهي انها را به تغييرات درجه حرارات بشناسد11
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* جلسه پنجم 
 نام مدرس: دكتر اكبري

 اپتيك بينائي و ساختمان فيزيكي چشم- بخش عصبي چشم- شبكيهعنوان مبحث: سيستم بينايي،  
اهداف اختصاصي: 

 در پايان اين مبحث دانشجو قادر خواهد بود:
 - نحوه تشكيل تصوير بر روي شبكيه را بداند 1
 - مكانيسم تطابق وكنترل عصبي تطابق توسط سيستم پاراسمپاتيك و سمپاتيك را توضيح دهد 2
 - رفلكس مردمك و مكانيسم هاي عصبي كنترل كننده آن را بشناسد 4
 - سيگنالهاي كمك كننده در تعيين فاصله اشياء از چشم را توضيح دهد 5
 - با چگونگي ساخت وخروج سيستم مايع داخل چشم را بشناسد6
 - با اليه هاي مختلف شبكيه آشنا گردد 7
 - تفاوت قسمت مركزي و نواحي محيطي شبكيه را توضيح دهد 8
 - ساختمان مخروط ها و استوانه ها را بشناسد 9

 - فتوشيمي ديد را بداند 10
 - رنگدانه هاي بينائي در استوانه ها را بشناسد 11
 - نحوه تحريك گيرنده هاي بينائي در اثر برخورد نور را توضيح دهد 12
 - پتانسيل گيرنده و مكانيسم ايجاد ان را توضيح دهد 13
 - با رنگدانه هاي بينائي درمخروطها آشنا گردد 14
 - نحوه تفسيررنگ را در دستگاه عصبي مركزي توضيح دهد 15
- تنظيم حساسيت شبكيه و مكانيسم هاي سازش با روشنائي و تاريكي را توضيح دهد 16
 - مسيرهاي مختلف هدايت پيام هاي عصبي در شبكيه را بداند 17
 - با انواع سلولهاي واسطه اي موجود در شبكيه و عمكرد آنها در پردازش پيامها آشنا گردد 18
 - ميدان گيرنده در انواع سلولهاي شبكيه را توضيح دهد 19
 - مكانيسم مهار جانبي و نقش آن در پردازش پيام را توضيح دهد 20
- خصوصيات انواع سلولهاي عقده اي و عملكرد انها را بشناسد 21
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* جلسه ششم 
 نام مدرس: دكتر اكبري

 فيزيولوژي بخش مركزي سيستم بينائيعنوان مبحث: سيستم بينايي، 
اهداف اختصاصي: 

در پايان اين مبحث دانشجو قادر خواهد بود: 
 - مسيرهاي بينائي را بشناسد1
 - با عملكرد هسته زانوئي طرفي تاالموس آشنا گردد   2
 - دو مسير اصلي پردازش اطالعات بينائي را توضيح دهد 3
 - با نحوه پردازش اطالعات مربوط به كنتراست ها در كورتكس اوليه بينائي آشنا گردد 4
 - نحوه پردازش اطالعات مربوط به رنگها در كورتكس اوليه بينائي را بداند 5
 - انواع حركات چشم را بشناسد6
- با كنترل حركات چشمها توسط مراكزعصبي در قشر و ساقه مغز آشنا گردد  7
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* جلسه هفتم 
 نام مدرس: دكتر اكبري

 حس شنوائيعنوان مبحث: 
اهداف اختصاصي: 

 - با ساختمان گوش خارجي و مياني آشنا گردد 1
 - عملكرد گوش خارجي جهت تعيين جهت صوت را بداند 2
 - عملكرد گوش مياني در انتقال امواج صوتي را توضيح دهد 3
 - رفلكس تضعيف را بشناسد 4
 - با ساختمان گوش داخلي آشنا گردد 3
 - تقسيم بندي حلزون غشائي را بداند 4
 - نحوه انتشار موج صوتي در غشاء پايه را توضيح دهد 5
 - عمل اندام كورتي و اجزاء تشكيل دهنده را توضيح دهد 6
 -  مكانيسمهاي تعيين فركانس صوت-اصل مكان و اصل فركانس را بفهمد7
 - مكانيسمهاي تعيين شدت صوت را توضيح دهد 8
 - مسيرهاي شنوائي مركزي را بشناسد 9

 - عملكرد هسته هاي ساقه مغز در تحليل اطالعات شنوائي- تعيين جهت منشاء صوت را توضيح دهد 10
 - عملكرد قشر شنوائي در تحليل اطالعات شنوائي را توضيح دهد 11
- با پاتوفيزيولوژي انواع اختالالت شنوائي اشنا مي گردد  12
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* جلسه هشتم 
 نام مدرس: دكتر اكبري

 حواس شيميائي- چشائي و بويائيعنوان مبحث: 
اهداف اختصاصي: 

در پايان اين مبحث دانشجو قادر خواهد بود: 
 - با احساسهاي اصلي چشائي آشنا گردد  1 
 - مسيرهاي عصبي اتنقال دهنده پيامهاي چشائي به سيستم عصبي مركزي را بشناسد 2
 -  با ساختمان غشاء بويايي آشنا گردد 3
 - نحوه تحريك سلولهاي بويايي را توضيح دهد 4
- مسيرهاي مختلف اتنقال دهنده پيامهاي بويايي به سيستم عصبي مركزي را توضيح دهد  5
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* جلسه نهم 
 نام مدرس: دكتر اكبري

 كليات فيزيولوژي حركتي - اعمال حركتي نخاع و رفلكسهاي نخاعيعنوان مبحث: 
اهداف اختصاصي: 

در پايان اين مبحث دانشجو قادر خواهد بود: 
 - انواع حركات را بشناسد1
 - مكانيسمهاي فيدبك و فيدفوروارد را در كنترل حركت بشناسد2
 - با سازمانبندي كلي مراكز كنترل حركتي آشنا گردد 3
 - سيستمهاي كنترل كننده حركت مديال و لترال در ساقه مغز را بشناسد 4
 - مسيرهاي عصبي كنترل كننده حركت مديال و لترال از قشرمغز را بشناسد 5
- با اختالالت ايجاد شده در نورونهاي حركتي فوقاني و تحتاني آشنا گردد  6
 - با سازمانبندي نورونهاي حركتي نخاع  آشنا گردد 7
 - گيرنده هاي حسي عضالت ونقش آنها را در كنترل عضالت را بشناسد 8
 - رفلكس كششي  را توضيح دهد 9

 - كاربرد باليني رفلكس كششي را بداند 10
 - اندام تاندوني گلژي را بشناسد 11
 -  رفلكس تاندوني را توضيح دهد  12
 - مدار عصبي رفلكس فلكسور، رفلكس پس كشيدن و رفكس متقاطع اكستانسور را بشناسد 13



 - انواع رفلكسهايي كه در نخاع جامعيت پيدا مي كنند را بداند 14
  - با شوك نخاعي و عوارض آن آشنا گردد15
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* جلسه دهم 
 نام مدرس: دكتر اكبري

  - حس تعادلكنترل اعمال حركتي توسط قشر مخ و ساقه مغزعنوان مبحث: 
اهداف اختصاصي: 

در پايان اين مبحث دانشجو قادر خواهد بود: 
 - قشر حركتي و راه قشري نخاعي را بشناسد 1 
 -  با نواحي پيش حركتي و مكمل حركتي آشنا گردد 2
 - نواحي اختصاصي كنترل حركتي در قشر حركتي را بداند 3
 - مسيرهاي عصبي هدايت كننده پيامهاي حركتي از قشر به عضالت را بشناسد 4
 - با مسيرهاي عصبي هدايت كننده پيامهاي تنظيمي به قشر حركتي آشنا گردد 5
 - عملكرد هسته قرمز در هدايت  پيامهاي حركتي به نخاع را بداند 6
 - با اصطالح دستگاه خارج هرمي آشنا گردد 7
 - نقش ساقه مغز در كنترل حركتي را توضيح دهد 8
- عمكرد هسته هاي مشبك و دهليزي در نگهداري بدن در برابر جاذبه را توضيح دهد 9

 - با تشريح عملكردي دستگاه دهليزي آشنا گردد 10
 - عملكرد اوتريكول و ساكول در حفظ تعادل ايستا را بداند 11
 - عملكرد مجاري نيمدايره اي در تشخيص چرخش سر را توضيح دهد 12
 - مكانيسمهاي دهليزي تثبيت چشمها را بداند 13
 - عوامل مختلف دخيل در حفظ تعادل را توضيح دهد 14
- ارتباطات نوروني دستگاه دهليزي با سيستم عصبي مركزي را بشناسد  15
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* جلسه يازدهم 
 نام مدرس: دكتر اكبري

 مخچه، هسته هاي قاعده اي و كنترل كلي حركتعنوان مبحث: 
اهداف اختصاصي: 

در پايان اين مبحث دانشجو قادر خواهد بود: 



 - با نواحي مختلف مخچه بر اساس عمكرد حركتي  آشنا گردد 1 
 - سازمانبندي و عملكرد مدارهاي نوروني مخچه را بشناسد 2
 - نحوه عملكرد مخچه در كنترل حركت و يادگيري حركتي را بداند 3
 - با اختالالت باليني مخچه آشنا گردد 4
 - سازمانبندي و ارتباطات بين هسته هاي قاعده اي را ياد بگيرد5
 - نقش هسته هاي قاعده اي در كنترل حركت را توضيح دهد 6
 - انواع ميانجي هاي عصبي در مدارهاي نوروني هسته هاي قاعده اي را بشناسد 7
- با سندرومهاي باليني هايپوكينتيك - پاركينسون - و هايپركينتيك - هانتينگتون- ناشي از اختالالت هسته هاي قاعده 8

 اي  آشنا گردد .
 - چگونگي انسجام پيام هاي حركتي در سطوح مختلف سيستم عصبي مركزي را بداند9
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* جلسه دوازدهم 
 نام مدرس: دكتر اكبري

  اعمال فكري مغز، يادگيري و حافظه، خوابعنوان مبحث:  اعمال عالي تر مغز-
اهداف اختصاصي: 

در پايان اين مبحث دانشجو قادر خواهد بود: 
 -  اعمال مختلف مناطق اختصاصي قشر را بداند 1
 - اعمال نواحي ارتباطي را بداند 2
 - ناحيه ورنيكه را بشناسد 3
 - مدارهاي عملكردي در برقراري ارتباطات كالمي را ياد بگيرد4
 - با عملكرد جسم پينه اي در برقراري ارتباط بين دو نيمكره آشنا گردد 5
 - انواع حافظه را نام ببرد6
 - مكانيسم ها ي مسئول ايجاد انواع حافظه را توضيح دهد  7
- نواحي مختلف سيستم عصبي دخيل در روند تثبيت و يادآوري حافظه را بشناسد  8
 - منشاء ايجاد امواج مغزي را بداند 9

 - تاثير فعاليت مغز بر الگوي امواج مغزي را توضيح دهد 10
 - با تئوري هاي مطرح در رابطه با مكانيسمهاي خواب اشنا گردد11
 - انواع خواب را بشناسد 12
 - مشخصات امواج مغزي در مراحل مختلف خواب را ياد بگيرد13
 - اثرات فيزيولوژيك خواب را توضيح دهد 14
 - با مكانيسم ايجاد برخي از انواع صرع اشنا گردد. 15
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* جلسه سيزدهم 

 نام مدرس: دكتر اكبري
 مكانيسمهاي رفتاري و انگيزشي مغز- دستگاه ليمبيك و هيپوتاالموسعنوان مبحث: 

اهداف اختصاصي: 
در پايان اين مبحث دانشجو قادر خواهد بود: 

 - با دستگاه برانگيزاننده مغز آشنا گردد 1
 - كنترل فعاليت قشر توسط مدارهاي عصبي موجود در ساقه مغز را توضيح دهد 2
 - كنترل هورموني فعاليت قشر را توضيح دهد 3
 - با سازمانبندي دستگاه ليمبيك آشنا گردد 4
 - عملكرد كليدي هيپوتاالموس در دستگاه ليمبيك را بشناسد 5
 - اعمال نباتي و درون ريز هيپوتاالموس را نام ببرد6
 - اعمال رفتاري هيپوتاالموس و دستگاه ليمبيك را فرا گيرد 7
 - با اعمال هيپوكامپ آشنا گردد 8
 - اميگدال و عملكرد ان را بداند9
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* جلسه چهاردهم 
 نام مدرس: دكتر اكبري

  دستگاه عصبي خودمختار عنوان مبحث:
اهداف اختصاصي: 

در پايان اين مبحث دانشجو قادر خواهد بود: 
 - سازمانبندي كلي سيستم اوتونوم را ياد بگيرد1 
 - خصوصيات و اهميت سيستم اوتونوم در مقايسه با سيستم سوماتيك را توضيح دهد 2
 - تشريح عملكردي سيستم سمپاتيك را بداند 3
 - نحوه توزيع فيبرهاي سمپاتيكي را بداند 4
 - تشريح عملكردي سيستم پاراسمپاتيك را بداند 5
 - نحوه توزيع فيبرهاي پاراسمپاتيكي را بداند 6
 - نحوه ساخت، ترشح و برداشت انواع ميانجي هاي عصبي در سيستم اوتونوم را توضيح دهد 7
 - با انواع گيرنده هاي ميانجي هاي عصبي در اندام هاي هدف آشنا گردد 8
 - تاثير تحريك سيستم عصبي سمپاتيك و پارا سمپاتيك را بر اعضاء مختلف  را ياد بگيرد9



 - عملكرد مدوالي غده فوق كليه را بداند 10
 - تون سمپاتيك و پارا سمپاتيك را توضيح دهد  11
 - پرحساسيتي اعضاء پس از قطع اعصاب سمپاتيك و پاراسمپاتيك را بشناسد 12
 - پاسخ هشدار يا استرس سيستم عصبي سمپاتيك را توضيح دهد 13
 - كنترل سيستم اوتونوم توسط مراكز عصبي ساقه مغز را بداند 14
 - با كنترل مراكز اوتونوم ساقه مغز توسط نواحي باالتر اشنا گردد15
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* جلسه اول  
 نام مدرس: دكتر پورخليلي

 عنوان مبحث: مقدمات
اهداف اختصاصي:  

در پايان اين مبحث دانشجو قادر خواهد بود: 
- روشهاي مختلف ارتباط هورموني بين سلولها را بشناسد. 1
- غدد كالسيك سيستم اندوكرين را نام ببرد. 2
- سلولهاي مختلف اندوكرين در اندامهاي داراي عملكرد غير هورموني را بشناسد. 3
- هورمون را تعريف نمايد. 4
- انواع هورمونها را بر اساس ساختار شيميايي تقسيم بندي نمايد. 5
- نحوه توليد، ذخيره، ترشح و تنظيم ترشح هورمونها را توضيح دهد. 6
- انواع پاسخهاي فيدبكي تنظيم ترشح هورومونها را شرح دهد.  7
- روشهاي مختلف انتقال هورمونها در خون و اهميت آنها را بشناسد. 8
- نحوه متابوليسم هورمونها و دفع آنها را از بدن توضيح دهد.  8
- نحوه عملكرد هورمونها از سطح گيرنده، مسيرهاي سيگنالينگ داخل سلولي و چگونگي پاسخ سلولي را توضيح دهد. 9

- انواع مختلف گيرنده هاي هورموني و روشهاي مختلف بر هم كنش بين هورمون-گيرنده را به تفصيل شرح دهد.  10
- انواع مختلف پيك هاي ثانويه داخل سلول را بشناسد.  11
- منحني دوز-پاسخ در عملكرد هورمونها و مفاهيم پاسخدهي و حساسيت به هورمون را از هم افتراق دهد. 12
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* جلسه دوم  
 نام مدرس: دكتر پورخليلي



 عنوان مبحث: هورمونهاي هيپوفيزي و هيپوتاالموسي
اهداف اختصاصي:  

در پايان اين مبحث دانشجو قادر خواهد بود:  
- ساختار آناتومي-فيزيولوژي هيپوتاالموس-هيپوفيز را بشناسد. 1
- بخشهاي مختلف هيپوفيز را بشناسد.  2
- سلولهاي مختلف هيپوفيز قدامي و ترشحات آنها را فرا گيرد.  3
- هورمونهاي آزاد شده از هيپوفيز خلفي را بشناسد. 4
- نقش هيپوتاالموس در آزاد نمودن فاكتورهاي آزاد كننده و مهار كننده و تنظيم ترشح هيپوفيز قدامي را فرا گيرد. 5
- هسته هاي مختلف هيپوتاالموسي و ترشحات آنها را ياد بگيرد.  6
 هيپوفيز و عملكرد آنها را توضيح دهد.  –- عروق پورت هيپوتاالموس 7
 غده محيطي را بشناسد. –- انواع لوپ هاي فيدبكي در كنترل ترشحات محور  هيپوتاالموس- هيپوفيز 8
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* جلسه سوم 
 نام مدرس: دكتر پورخليلي

 عنوان مبحث: هورمون رشد و هيپوفيز خلفي
اهداف اختصاصي:  

در پايان اين مبحث دانشجو قادر خواهد بود: 
- هورمون رشد، نحوه اثر و انواع اثرات آن را فرا گيرد.  1
- اثرات آنابوليك و متابوليك هورمون رشد را توضيح دهد. 2
- عوامل تحريكي و مهاري ترشح كننده هورمون رشد را فرا گيرد. 3
- اختالالت ترشح هورمون رشد و اثرات آن را توضيح دهد.  4
- هورمونهاي هيپوفيز خلفي را بشناسد.  5
- هسته هاي هيپوفيزي ترشح كننده هورمون ضد ادراري و اكسي توسين را فرا گيرد.  6
- اثرات هورمونهاي هيپوفيز خلفي را فرا گيرد. 7
- محركهاي ترشح اين هورمونها را توضيح دهد.  8
 و پيدايش ديابت بي مزه و اثرات آن را بيان نمايد.  ADH- فقدان ترشح 9
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* جلسه چهارم 
 نام مدرس: دكتر پورخليلي

 عنوان مبحث: هورمونهاي غده تيروئيد 
اهداف اختصاصي:  

در پايان اين مبحث دانشجو قادر خواهد بود: 
- آناتومي فيزيولوژي غده تيروئيد را بشناسد. 1
- انواع سلولهاي غده تيروئيد را ياد گيرد. 2
- انواع هورمونهاي غده تيروئيد را فرا گيرد.  3
- نحوه سنتز هورمونهاي غده تيروئيد را توضيح دهد. 4
- نحوه ترانسپورت هورمونهاي تيروكسين و تري يدو تيرونين در خون را بداند. 5
- متابوليسم  هورمونهاي تيروكسين و تري يدو تيرونين را توضيح دهد. 6
- نحوه تنظيم ترشحات غده تيروئيد را بيان نمايد.  7
- اثرات متابوليك هورمونهاي تيروئيد را بيان نمايد. 8
- اثرات سيستميك هورمونهاي تيروئيدي را توضيح دهد.  9

- اثرات رشدي و تكاملي هورمونهاي تيروئيدي را ذكر نمايد.  10
- اثر كم كاري و پركاري تيروئيد را بر بدن توضيح دهد.  11
- مواد ضد تيروئيدي و نحوه اثر آنها را بيان كند. 12
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* جلسه پنجم 

 نام مدرس: دكتر پورخليلي
 عنوان مبحث: هورمونهاي قشر غده فوق كليه  

اهداف اختصاصي:  
در پايان اين مبحث دانشجو قادر خواهد بود:  

- بخشهاي مختلف غده فوق كليه شامل قشر و مدوال را بشناسد. 1
- اليه هاي قشر غده فوق كليه را فرا گيرد.  2
- هورمونهاي قشر غده فوق كليه را نام ببرد.  3
- هورمونهاي مدوالي غده فوق كليه  را نام ببرد. 4
- مينرالوكورتيكوئيدها و گلوكوكورتيكوئيدهاي قشري غده فوق كليه  را ذكر نمايد.  5
- نحوه سنتز اين هورمونها را بياموزد. 6
- اثرات مينرالوكورتيكوئيد آلدوسترون بر كليه ها و گردش خون را توضيح دهد.  7
- نحوه تنظيم ترشح آلدوسترون را توضيح دهد. 8
- اثرات متابوليك، سيستميك و ضد التهابي و ضد ايمني كورتيزول را بيان نمايد. 9



 در اين امر را توضيح دهد. ACTH- چگونگي تنظيم ترشح و نقش 10
- اختالالت ترشح هومونهاي قشر غده فوق كليه را بشناسد.  12
- اثرات هيپوآدرناليسم يا آديسون در بدن را توضيح دهد. 13
- اثرات هيپرآدرناليسم را فرا گيرد.  14
- اثرات كاهش و افزايش كورتيزول بر بدن را توضيح دهد. 15
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* جلسه ششم 

 نام مدرس: دكتر پورخليلي
 عنوان مبحث: هورمونهاي بخش درون ريز پانكراس  

اهداف اختصاصي:  
در پايان اين مبحث دانشجو قادر خواهد بود:  

- انواع هورمونهاي درون ريز و برون ريز پانكراس را توضيح دهد. 1
- انواع سلولهاي جزاير النگرهانس و ترشحات آنها را فرا گيرد.  2
- سازمان بندي و نحوه قرار گيري سلولهاي جزاير و اهميت اين موضوع را بيان نمايد.  3
- هورمون انسولين، نحوه ساخت، ذخيره و آزاد سازي آن را توضيح دهد.  4
- گيرنده انسولين و نحوه اتصال آن با گيرنده و مسيرهاي داخل سلولي مربوطه را توضيح دهد. 5
- بافتهاي هدف انسولين را بشناسد. 6
- اثرات انسولين بر كبد را توضيح دهد. 7
- اثرات انسولين بر بافت عضالني را بيان نمايد. 8
- اثرات انسولين بر بافت چربي را بشناسد. 9

- اثرات انسولين بر متابوليسم چربي، كربوهيدرات و پروتئين را توضيح دهد. 10
- محركها و مهار كننده هاي ترشح انسولين را بيان نمايد. 11
- فازهاي ترشح انسولين را ذكر نمايد. 12
 را توضيح دهد.  B- نحوه اثر گلوكز و ساير مواد در آزاد سازي انسولين از سلولهاي 13
- ديابت، انواع و اثرات آن را بشناسد. 14
- گلوكاگون و اثرات آن را بشناسد. 15
- رابطه بين نسبت ترشح انسولين/گلوكاگون و اهميت آن را توضيح دهد.  16
- سوماتواستاتين و اثرات آن را توضيح دهد.  17
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* جلسه هفتم 

 نام مدرس: دكتر پورخليلي
 عنوان مبحث: تنظيم متابوليسم كلسيم و فسفات   

اهداف اختصاصي:  
در پايان اين مبحث دانشجو قادر خواهد بود:  

- اثرات بيولوژيك كلسيم را بيان نمايد. 1
- اشكال مختلف كلسيم در پالسما را بداند. 2
- اثرات هيپوكلسمي و هيپركلسمي در بدن را ذكر نمايد. 3
- اثرات آلكالوز و اسيدوز بر كلسيم آزاد پالسما را فرا گيرد. 4
- گردش روزانه كلسيم در بدن را فرا گيرد. 5
- اثرات بيولوژيك و اشكال فسفات بدن را ياد گيرد. 6
- گردش روزانه فسفات در بدن را فرا گيرد. 7
- اسخوان، سلولهاي استخواني و نحوه ساخت و تجديد استخوان را فرا گيرد. 8
 و نحوه تشكيل فرم هاي مختلف آن را توضيح دهد.  D- ويتامين 9

 در استخوان، كليه و گوارش را توضيح دهد. D- اثرات ويتامين 10
- هورمون پاراتورمون و نحوه ساخت و رليز آن را توضيح دهد. 11
 بر متابوليسم كلسيم و فسفات را توضيح دهد.  PTH- اثر 12
 بر كليه ، استخوان و گوارش را توضيح دهد. PTH- اثرات 13
 را توضيح دهد.  PTH- نحوه تنظيم ترشح 14
- كلسيتونين و اثرات آن را بشناسد. 15
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وسيله كمك آموزشي:  وايت بورد- ويدئو پروژكتور 

 
* جلسه هشتم 

 نام مدرس: دكتر پورخليلي
 عنوان مبحث: سيستم توليد مثل مردانه و آندروژنها   

اهداف اختصاصي:  
در پايان اين مبحث دانشجو قادر خواهد بود:  

- اعمال سيستم توليد مثل مردانه را توضيح دهد. 1
- بخشهاي مختلف سيستم توليد مثل مردانه را ذكر نمايد. 2
- هيستولوژي و بخشهاي مختلف بيضه را فرا گيرد.  3
- اسپرماتوژنز و مراحل آن را فرا گيرد. 4
- تكامل اسپرم در بخشهاي مختلف سيستم توليد مثلي مردانه و هورمونهاي مختلف تاثير گذار در اين امر را فرا گيرد. 5



- اعمال سمينال وزيكولها و غده پروستات را ذكر نمايد. 6
7 -Erection ،Emission و Ejaculation  .و تنظيم آنها را توضيح دهد 
- ظرفيت يابي اسپرم و عوامل دخيل در اين امر را توضيح دهد. 8
- آنزيمهاي آكروزومي و واكنش آكروزومي را توضيح دهد.  9

- هورمومنهاي آندروژني و الگوي ترشحي آنها در طي زندگي فرد و اثر آنها در دوره هاي مختلف را ذكر نمايد. 10
- اثرات تستوسترون قبل و بعد از تولد را بيان نمايد.  11
- بلوغ و چگونگي شروع بلوغ را بشناسد.  12
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 روش آموزشي: سخنراني همراه با پرسش و پاسخ هاي كالسي

وسيله كمك آموزشي:  وايت بورد- ويدئو پروژكتور 
 

* جلسه نهم 
 نام مدرس: دكتر پورخليلي

 عنوان مبحث: سيستم توليد مثل زنانه و هورمونهاي استروژني و پروژستروني    
اهداف اختصاصي:  

در پايان اين مبحث دانشجو قادر خواهد بود:  
- بخشهاي مختلف سيستم توليد مثل زنانه را ذكر نمايد. 1
- تخمدان ، قسمتهاي مختلف و اعمال تخمدان را بيان نمايد.  2
- مراحل مختلف رشد، تكامل و اثرات ترشحي فوليكولهاي تخمدان را بيان نمايد.  3
- اووژنز و مراحل آن را ذكر نمايد. 4
- مراحل سيكل ماهانه تخمدان را بشناسد. 5
- مراحل سيكل ماهانه رحم را توضيح دهد.  6
- تخمك گذاري و نحوه انجام اين كار را بيان نمايد.  7
- چگونگي تشكيل جسم زرد و اهميت آن را توضيح دهد.  8
- چگونگي تشكيل جسم سفيد را بيان نمايد. 9

- اثرات هورمونهاي تخمدان شامل استروژن و پروژسترون را ذكر نمايد.  10
- نحوه تنظيم ترشح اين هورمونها و محور هيپوتاالموس- هيپوفيز- گناد را بشناسد.   11
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 روش آموزشي: سخنراني همراه با پرسش و پاسخ هاي كالسي
وسيله كمك آموزشي:  وايت بورد- ويدئو پروژكتور 

 
 * جلسه دهم

 نام مدرس: دكتر پورخليلي
 عنوان مبحث: بارداري و زايمان    

اهداف اختصاصي:  



در پايان اين مبحث دانشجو قادر خواهد بود: 
- نحوه باروري سازي تخمك را توضيح دهد. 1
- نحوه انتقال تخمك به رحم را فرا گيرد. 2
- نحوه النه گزيني و تغذيه ابتدايي رويان تشكيل شده را توضيح دهد. 3
- فرايند تشكيل جفت و عملكرد آن را توضيح دهد. 4
- نقش عوامل هورموني جفت در بارداري را توضيح دهند. 5
- پاسخهاي بدن مادر به بارداري را توضيح دهد. 6
- زايمان ، مراحل و مكانيسم آن را توضيح دهد.  7
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 روش آموزشي: سخنراني همراه با پرسش و پاسخ هاي كالسي

 وسيله كمك آموزشي:  وايت بورد- ويدئو پروژكتور
  :منابع

.  2009- فيزيولوژي پزشكي گايتون و هال ترجمه 1
.  2009- فيزيولوژي پزشكي گانونگ 2
.  2010- فيزيولوژي برن و لوي 3
 . 2009- فيزيولوژي پزشكي رودني 4
   
  


