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1

واحدي)2ساعتی براي یک درس 2جلسه ي 17(براي یک دوره درس کامل، براي مثال:  

فیزیولوژيکارشناسی ارشدحصیلی:تيرشتهو طع قمفیزیولوژيگروه آموزشی:پزشکیدانشکده:

مکان -یش نیاز:پتئوريد:نوع واح75/0تعداد واحد:مباحث جدید پیشرفته در فیزیولوژي سلولنام درس: 
درسین (به ترتیب حروف الفبا):م-مسئول درس:5-9تعداد دانشجویان:گروه فیزیولوژيبرگزاري:

دکتر توراندخت بلوچ نژاد

(لطفا شرح دهید)شرح دوره:
پتانسیل هاي الکتریکی غشا نورون ها، سلول هاي عضـالنی و انقبـاض عضـالت مخطـط و     در این دوره دانشجویان با 

به تفضیل آشنا می شوند.صاف 
(لطفا شرح دهید)هدف کلی: 

پتانسیل هاي الکتریکی غشا نورون ها، سلول هاي عضالنی و انقباض عضالت مطالعه و فراگیري مکانیسم هاي 
مخطط و صاف

(در واقع همان اهداف کلی طرح درس است)بینابینی:اهداف 
دندریت، پردازش اطالعات در دندریت،  ساختمان عضله مخطط، ویژگیهاي الکتریکی غشا، الکتروتونیسیته اکسون و

ویژگیهاي مکانیکی انقباض در عضله مخطط، ساختمان عضله ، مزدوج شدن تحریک و انقباض در عضله مخطط
انواع مزدوج شدن تحریک و انقباض در عضله صاف، صاف، انواع عضله صاف

هاي تدریس:شیوه
*پرسش و پاسخ*شدهسخنرانی برنامه ریزي سخنرانی

)TBLیادگیري مبتنی بر تیم()PBLیادگیري مبتنی بر حل مسئله(بحث گروهی
-----------------(لطفاً نام ببرید)سایر موارد

(لطفا شرح دهید)وظایف و تکالیف دانشجو:
پاسخ دادن به سواالت منتج از مطالب تدریس شده

وسایل کمک آموزشی:   
*پروژکتور اسالیدخته و گچت*وایت برد

--------------ببرید)لطفاً نام(سایر موارد

(از نمره کل):درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 
درصـد ----35--زمون پایـان تـرم  آ*نمرهدرصد------آزمون میان ترم 

نمره
نمرهدرصد-----شرکت فعال در کالس نمرهدرصد-----انجام تکالیف 

----------ببرید) ناماً لطفسایر موارد (
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2

نوع آزمون
غلط-صحیحجور کردنی*ايچندگزینهپاسخ کوتاهتشریحی

-----------(لطفا نام ببرید)سایر موارد

:(لطفا نام ببرید): منابع پیشنهادي براي مطالعه
:ابع انگلیسیمن-

چاپی
 Physiology : Bern and Levy
 Principle of neuroscience : Kandle
 Cell physiology: Sperelakis

اینترنتی

منابع فارسی:
چاپی

اینترنتی

ارائهي درس کلیات  جدول هفتگی
استاد مربوطعنوان مطالبجلسه

1

ویژگیهاي الکتریکی غشا
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صیات اهمی غشاخصو
پتانسیل عمل و انتشار آن

2

تکنیک هاي ثبت سلولی و تجزیه و تحلیل آن
ویژگیهاي الکتروتونیسیته اکسون و دندریت

3

پردازش اطالعات در دندریت
انواع انتشار پیام در شاخه هاي دندریتی
عملکرد دندریت در عدم وجود اکسون 

4

ساختمان عضله مخطط
وتئین هاي انقباضی درعضله مخططپر

پتانسیل هاي الکتریکی در عضله مخطط
تحریک عضله مخطط

مزدوج شدن تحریک و انقباض در عضله مخطط

5

تحریک عضله مخطط
مزدوج شدن تحریک و انقباض در عضله مخطط

انواع انقباض در عضله مخطط6
ویژگیهاي مکانیکی انقباض در عضله مخطط

ساختمان عضله صاف7....
انواع عضله صاف

پتانسیل هاي الکتریکی در عضله صاف

تحریک عضله صاف....8
انواع مزدوج شدن تحریک و انقباض در عضله صاف


