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 مكانيسمهاي عملكردي سلول و عصب و عضلهآشنایی دانشجو با هدف کلی:
 

خصوصيات عملكردي عصب و غشاء تحریك پذیر را توضيح  غشاء سلول را توضيح دهد.:خصوصيات عملكردي بوددر پایان دوره دانشجو قادر خواهد   اهداف اختصاصی:

 دهد.خصوصيات عملكردي عضله صاف و عضله اسكلتی را توضيح دهد.
 حيطه شناختی:

 ساختار غشاء سلول و چگونگی انتقال مواد از طریق غشاء را بيان نماید.-1

 پتانسيل استراحت و پتانسيل عمل را در یك غشاء تحریك پذیر توضيح دهد. -2

 ساختار سارکومر را در عضله اسكلتی و عضله صاف بشناسد و وضعيت آنرا در حالت استراحت و انقباض عضله توضيح دهد. -3

 حيطه عاطفی:

 در بحث هاي گروهی شرکت نماید.-1

 در مورد مباحث مطرح شده در کالس مطالعه نموده و با همكالسان خود بحث و گفتگو نماید.-2

 دهد.انجام در مهلت تعيين شده  وتكاليف خود را به دقت -3

 ندارد:مهارتیحيطه 

 
 

 طرح سؤال ازمباحث قبلی-3معرفی درس بعدي -2. حضوروغياب 1استاد: فعاليت

 (.روشی را که با هدف هاي آموزشی و ویژگيهاي فراگيران بيشتر تناسب دارد).و ..... ایفاي نقشپرسش و پاسخ، سخنرانی، شيوه تدریس: 

 ویدئو، پرژکتور، اورهد، وایت برد. وسایل کمك آموزشی: 
 

 شرکت در جلسات کالسی و طرح سؤال در مواردي که براي وي مورد ابهام است.-1چگونگی فعاليت دانشجو:

 ر مورد درسترجمه یك مقاله تحقيقاتی د تكاليف دانشجو:

 پایان ترم. آزمون کتبی در ميان ترم ونحوه ارزیابی دانشجو:

 توجه: جدول زمانبندي درس                  



 رئوس مطالب رديف

 بررسی ساختار غشاء 1

 بررسی نقش چربيها ، پروتئينها و قندها در غشاء 8

 بررسی انتقال غير فعال و انواع آن 3

  بررسی انتقال فعال و انواع آن 9

 بررسی سارکومر در عضله اسكلتی و نقش کلسيم در انقباض  5

 بررسی توالی تحریك با انقباض در عضله اسكلتی 6

 بررسی وضعيت پيوند عصب و عضله در عضله اسكلتی 7

 بررسی سارکومر در عضله صاف و تفاوت آن با عضله اسكلتی 2

 بررسی انواع عضله صاف و تفاوتها 4

 بررسی پيوند عصب و عضله در عضله صاف 10
 

 منابع:

 2112 هال چاپ-کتاب فيزیولوژي گایتون -

 

 

 


