
 
 

 

  

 

 

 (lesson Plan)روزانه طرح درس 

 جلسه اول
 

  هوشبری پیوسته -مقطع / رشته تحصیلی: کارشناسی                            گروه آموزشی: هوشبری                دانشکده: پرستاری

 تاريخ ارائه درس : 1401-1402سال تحصيلي  :  

 8-10ساعت:          24/07/01     يکشنبهروز:       1 فيزيولوژینام درس )واحد(  :  

 تعداد دانشجويان  : نظری  نوع واحد:

 دکتر اميرحسين ظريف کار درس:مسئول  2 تعداد واحد:

 دکتر اميرحسين ظريف کار :مدرس دقيقه 100مدت کالس: 

 27/6/1401 بازنگری:تدوين /  تاريخ
 

 فیزیولوژی سلول:  جلسهعنوان 

 آشنایی با مبانی فیزیولوِژی پزشکی مقدمه فیزیولوژی سلول:   جلسههدف کلی 

 : اختصاصیاهداف 
 

 .مفهوم علم فيزيولوژی را بداند و هموستاز را تعريف نمايد  (1

 .اجزاء تشکيل دهنده سلول را نام ببرد و عملکرد آنها را بيان نمايد (2

  .اجزاء تشکيل دهنده غشاء سلول و عملکرد آنها را بيان نمايد (3

 .مکانيسمهای دخيل در انتقال مواد از عرض غشاء را توضيح دهد (4

 /    مجازی      /  ترکیبی   *    حضوری روش آموزش :  

 ويدئو پروژکتور و وايتبوردامکانات آموزشی : 

         کوییز / پرسش و پاسخفعالیت آموزشی :   

  عنوان و نوع آزمون:

 فیزیولوژی پزشکی گایتون منبع درس :
 (دوره نوشته شود.طرح منابع در طبق فرمت مشخصات آن و..در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه )

 دقيقه 5 :مدت زمان :    مقدمه 

 کلیات درس 

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه   40مدت زمان : 

 دقيقه 10مدت زمان :   

 دقيقه  40مدت زمان:    

 دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 واحد برنامه ريزی درسي و آموزشي

 
 گروه اتاق عمل

 



  دقيقه   5مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 دومجلسه 
 

 هوشبری پیوسته -مقطع / رشته تحصیلی: کارشناسی                             گروه آموزشی: هوشبری                     دانشکده: پرستاری

 تاريخ ارائه درس : 1401-1402سال تحصيلي  :  

 8-10ساعت:                 1/08/01   يکشنبهروز:       فيزيولوژینام درس )واحد(  :  

 عملي -نظری  نوع واحد:
 

 تعداد دانشجويان  :

 دکتر اميرحسين ظريف کار مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 دکتر اميرحسين ظريف کار :مدرس دقيقه 100مدت کالس: 

 27/6/1401 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 فيزيولوژی سلول:  جلسهعنوان 

 آشنايي با پتانسيل عمل مکانيسم های يوني موثر در ايجاد آن:   جلسههدف کلی 

 اختصاصی :اهداف 

 

 .غشاء سلول و مکانيسم ايجاد آن را شرح دهدپتانسيل استراحت  (1

 .پتانسيل عمل و مکانيسم ايجاد آن را شرح دهد (2

 .مراحل پتانسيل عمل را شرح دهد (3

 .نحوه انتقال پيام عصبي در نورونهای ميلين دار و بدون ميلين را شرح دهد (4

 .اصل همه يا هيچ را توضيح دهد (5

 .دوره های تحريك ناپذيری را توضيح دهد (6

 .موضعي و پتانسيل عمل تفکيك کند پتانسيل (7

 .هدايت نقطه به نقطه را توضيح دهدهدايت جهشي و  (8

 .را توضيح دهد  pHدما، فشار اکسيژن ، داروها،  :عوامل موثر بر تحريك پذيری سلول (9

 حضوری *       /    مجازی      /  ترکیبیروش آموزش :  

 ويدئو پروژکتور و وايتبوردامکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   کوییز / پرسش و پاسخ        

 فيزيولوژی پزشکي گايتون عنوان و نوع آزمون:

 (طرح دوره نوشته شود.منابع در مشخصات آن طبق فرمت و..در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه )منبع درس :

 مدت زمان:دقيقه :    مقدمه 

 کلیات درس 

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

 دقيقه   40مدت زمان : 

 دقيقه 10مدت زمان :   



  دقيقه  40مدت زمان:     بخش دوم درس 

  دقيقه   5مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 سومجلسه 
 

 هوشبری پیوسته -مقطع / رشته تحصیلی: کارشناسی                                   گروه آموزشی: هوشبری            دانشکده: پرستاری

 تاريخ ارائه درس : 1401-1402سال تحصيلي  :  

 8-10ساعت:            8/08/01      يکشنبهروز:       فيزيولوژینام درس )واحد(  :  

 عملي -نظری  نوع واحد:
 

 تعداد دانشجويان  :

 دکتر اميرحسين ظريف کار مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 دکتر اميرحسين ظريف کار :مدرس دقيقه 100مدت کالس: 

 27/6/1401 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 عضله اسکلتي  فيزيولوژی:  جلسهعنوان 

  آشنايي با خصوصيات فيزيولوژيك عضله مخطط:   جلسههدف کلی 

 اختصاصی :اهداف 

 

 .ني و ويژگيهای آنها را شرح دهدالانواع سلولهای عض (1

 .عضله اسکلتي را توصيف کندساختمان ماکروسکوپيك و ميکروسکوپيك  (2

 .تغييرات الکتريکي عضله اسکلتي را توضيح دهد (3

 .انقباض را در سلولهای عضله اسکلتي شرح دهد-جفت شدن تحريك (4

 .دوره های تحريك ناپذيری را توضيح دهد (5

 .جمع شدن انقباضها را در عضله اسکلتي شرح دهد (6

 ترکیبیحضوری *       /    مجازی      /  روش آموزش :  

 ويدئو پروژکتور و وايتبوردامکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   کوییز / پرسش و پاسخ        

 فيزيولوژی پزشکي گايتون عنوان و نوع آزمون:

 (طرح دوره نوشته شود.منابع در مشخصات آن طبق فرمت و..در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه )منبع درس :

 دقيقه 5 مدت زمان: :    مقدمه 

 کلیات درس 

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه   40مدت زمان : 

 دقيقه 10مدت زمان :   

 دقيقه  40مدت زمان:    



  دقيقه   5مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 

 چهارمجلسه 
 

 هوشبری پیوسته -مقطع / رشته تحصیلی: کارشناسی                                   گروه آموزشی: هوشبری            دانشکده: پرستاری

 تاريخ ارائه درس : 1401-1402سال تحصيلي  :  

 8-10ساعت:          15/08/01      يکشنبهروز:       فيزيولوژینام درس )واحد(  :  

 عملي -نظری  نوع واحد:
 

 تعداد دانشجويان  :

 دکتر اميرحسين ظريف کار مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 دکتر اميرحسين ظريف کار :مدرس دقيقه 100مدت کالس: 

 27/6/1401 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 عضله صاف فيزيولوژی:  جلسهعنوان 

 عضله صافآشنايي با خصوصيات فيزيولوژيك :   جلسههدف کلی 

 اختصاصی :اهداف 

 

 .ساختمان ماکروسکوپيك و ميکروسکوپيك عضله صاف را توضيح دهد (1

 .عضله صاف را نام ببردانواع  (2

 .نواحي عملکردی عضله صاف را توضيح دهد (3

 .تغييرات الکتريکي عضله صاف را در حالت استراحت و انقباض توضيح دهد (4

 .مکانيسم انقباض عضله صاف را با ساير عضالت مقايسه کند (5

 

 حضوری *       /    مجازی      /  ترکیبیروش آموزش :  

 پروژکتور و وايتبوردويدئو امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   کوییز / پرسش و پاسخ        

  عنوان و نوع آزمون:

 فیزیولوژی پزشکی گایتون منبع درس :
 (طرح دوره نوشته شود.منابع در مشخصات آن طبق فرمت و..در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه )

 دقيقه 5 مدت زمان: :    مقدمه 

 کلیات درس 

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه   40مدت زمان : 

 دقيقه 10مدت زمان :   

 دقيقه  40مدت زمان:    

  دقيقه   5مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری 

 



 

 پنجم جلسه
 

 هوشبری پیوسته -شته تحصیلی: کارشناسیمقطع / ر                                  گروه آموزشی: هوشبری           دانشکده: پرستاری

 تاريخ ارائه درس : 1401-1402سال تحصيلي  :  

 8-10ساعت:                  22/08/01 يکشنبهروز:       فيزيولوژینام درس )واحد(  :  

 عملي -نظری  نوع واحد:
 

 تعداد دانشجويان  :

 دکتر اميرحسين ظريف کار مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 دکتر اميرحسين ظريف کار :مدرس دقيقه 100مدت کالس: 

 27/6/1401 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 فيزيولوژی قلب:  جلسهعنوان 

 آشنايي با عمکرد انقباضي قلب و وقايع الکتريکي و مکانيکي در قلب:   جلسههدف کلی 

 اختصاصی :اهداف 

 

 .کليات آناتومي قلب و ويژگيهای ساختماني عضله قلبي را توضيح دهد (1

 .انقباض را در سلولهای عضله قلب توضيح دهد-تحريكجفت شدن  (2

 .مکانيسم عمل سيستم مولد ضربان قلب و مسيرهای هدايتي قلب را شرح دهد (3

 .چگونگي تنظيم ذاتي و عصبي قلب را توضيح دهد (4

 .استارلينگ را به طور کامل شرح دهد –مکانيسم فرانك  (5

 ترکیبیحضوری *       /    مجازی      /  روش آموزش :  

 ويدئو پروژکتور و وايتبوردامکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   کوییز / پرسش و پاسخ        

  عنوان و نوع آزمون:

 فیزیولوژی پزشکی گایتون منبع درس :
 (طرح دوره نوشته شود.منابع در مشخصات آن طبق فرمت و..در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه )

 دقيقه 5 مدت زمان: :    مقدمه 

 کلیات درس 

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه   40مدت زمان : 

 دقيقه 10مدت زمان :   

 دقيقه  40مدت زمان:    

  دقيقه   5مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 

 ششمجلسه 
 



 هوشبری پیوسته -مقطع / رشته تحصیلی: کارشناسی                                 گروه آموزشی: هوشبری                دانشکده: پرستاری

 تاريخ ارائه درس : 1401-1402سال تحصيلي  :  

 8-10ساعت:                 29/08/01     يکشنبهروز:       فيزيولوژینام درس )واحد(  :  

 عملي -نظری  نوع واحد:
 

 تعداد دانشجويان  :

 دکتر اميرحسين ظريف کار مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 دکتر اميرحسين ظريف کار :مدرس دقيقه 100مدت کالس: 

 27/6/1401 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 فيزيولوژی قلب:  جلسهعنوان 

 ي و الکتروکارديو گرامصداهای قلب ،سيکل ،حجمو  تغييرات فشار ،مکانيکي وقايع:   جلسههدف کلی 

 اختصاصی :اهداف 
 

 .مکانيکي قلب را در طول سيکل قلبي شرح دهد وقايع (1

 .تغييرات فشار در حفره های قلبي را در سيکل قلبي توضيح دهد (2

 .تغييرات حجم در حفره های قلبي را دريك سيکل قلبي توضيح دهد (3

  .سيکل قلبي را با مراحل آن شرح دهد (4

 هد.نحوه توليد صداهای قلبي را دريك سيکل توضيح د (5

 .را تعريف کنداشتقاق های نرمال  (6

 .را توضيح دهد و اشتقاقهای مختلف آن )الکترو کارديو گرافي( نحوه ثبت فعاليت الکتريکي قلب (7

 .نحوه تعيين محور الکتريکي متوسط قلب و محدوده تغييرات آن را توضيح دهد (8

 .تعداد ضربان قلب را محاسبه کند (9

 حضوری *       /    مجازی      /  ترکیبیروش آموزش :  

 ويدئو پروژکتور و وايتبوردامکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   کوییز / پرسش و پاسخ        

  عنوان و نوع آزمون:

 فیزیولوژی پزشکی گایتون منبع درس :
 (طرح دوره نوشته شود.منابع در مشخصات آن طبق فرمت و..در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه )

 دقيقه 5 زمان:مدت  :    مقدمه 

 کلیات درس 

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه   40مدت زمان : 

 دقيقه 10مدت زمان :   

 دقيقه  40مدت زمان:    

  دقيقه   5مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 



 

 جلسه هفتم
 

 هوشبری پیوسته -مقطع / رشته تحصیلی: کارشناسی                                  گروه آموزشی: هوشبری               دانشکده: پرستاری

 تاريخ ارائه درس : 1401-1402سال تحصيلي  :  

 8-10ساعت:              6/09/01     يکشنبهروز:       فيزيولوژینام درس )واحد(  :  

 عملي -نظری  نوع واحد:
 

 تعداد دانشجويان  :

 دکتر اميرحسين ظريف کار مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 دکتر اميرحسين ظريف کار :مدرس دقيقه 100مدت کالس: 

 27/6/1401 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 فيزيولوژی گردش خون:  جلسهعنوان 

 آشنايي با عملکرد و اجزای سيستم گردش خون :   جلسههدف کلی 

 اختصاصی :اهداف 
 

 .قسمتهای مختلف سيستم گردش خون را نام ببرد (1

 .ببرد انواع گردش خون را نام (2

 .چگونگي گردش خون در سيستم گردش خوني را توضيح دهد (3

 .حجم ضربه ای ، کسر تخليه و برونده قلب را تعريف نمايد (4

 .عوامل کنترل کننده برون ده قلب را توضيح دهد (5

 .استارلينگ را به طور کامل شرح دهد –مکانيسم فرانك  (6

 حضوری *       /    مجازی      /  ترکیبیروش آموزش :  

 ويدئو پروژکتور و وايتبوردامکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   کوییز / پرسش و پاسخ        

  عنوان و نوع آزمون:

 فیزیولوژی پزشکی گایتون منبع درس :
 (طرح دوره نوشته شود.منابع در مشخصات آن طبق فرمت و..در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه )

 دقيقه 5  زمان:مدت  :    مقدمه 

 کلیات درس 

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه   40مدت زمان : 

 دقيقه 10مدت زمان :   

 دقيقه  40مدت زمان:    

  دقيقه   5مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 هشتمجلسه 
 



 هوشبری پیوسته -مقطع / رشته تحصیلی: کارشناسی                           گروه آموزشی: هوشبری                  دانشکده: پرستاری

 تاريخ ارائه درس : 1401-1402سال تحصيلي  :  

 8-10ساعت:              13/09/01    يکشنبهروز:       فيزيولوژینام درس )واحد(  :  

 عملي -نظری  نوع واحد:
 

 تعداد دانشجويان  :

 دکتر اميرحسين ظريف کار مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 دکتر اميرحسين ظريف کار :مدرس دقيقه 100مدت کالس: 

 27/6/1401 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 فيزيولوژی گردش خون:  جلسهعنوان 

 آشنايي با عوامل تاثير گذار بر فعاليت سيستم گردش خون:   جلسههدف کلی 

 اختصاصی :اهداف 
 .تغييرات فشار خون در سيستم شرياني را توضيح دهد (1

 .کنترل کننده فشار خون را در بدن ذکر نمايدعوامل  (2

 .گردش خون مويرگي و مکانيسم تبادالت مويرگي را شرح دهد (3

 .عوامل تنظيم کننده جريان خون مويرگي را نام ببرد  (4

 .گردش خون وريدی و ويژگيهای آن را توضيح دهد  (5

 .عوامل کنترل کننده بازگشت وريدی را نام ببرد (6

 /    مجازی      /  ترکیبی    حضوری *   روش آموزش :  

 ويدئو پروژکتور و وايتبوردامکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   کوییز / پرسش و پاسخ        

  عنوان و نوع آزمون:

 فیزیولوژی پزشکی گایتون منبع درس :
 (نوشته شود.طرح دوره منابع در مشخصات آن طبق فرمت و..در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه )

 دقيقه 5 مدت زمان: :    مقدمه 

 کلیات درس 

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه   40مدت زمان : 

 دقيقه 10مدت زمان :   

 دقيقه  40مدت زمان:    

  دقيقه   5مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 نهم جلسه
 

 هوشبری پیوسته -مقطع / رشته تحصیلی: کارشناسی                                گروه آموزشی: هوشبری                  دانشکده: پرستاری

 تاريخ ارائه درس : 1401-1402سال تحصيلي  :  

 8-10ساعت:                20/09/01   يکشنبهروز:       فيزيولوژینام درس )واحد(  :  



 عملي -نظری  نوع واحد:
 

 تعداد دانشجويان  :

 دکتر اميرحسين ظريف کار مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 دکتر اميرحسين ظريف کار :مدرس دقيقه 100مدت کالس: 

 27/6/1401 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 فيزيولوژی خون:  جلسهعنوان 

 آشنايي با وظايف و اجزای بافت خون:   جلسههدف کلی 

 اختصاصی :اهداف 
 .عملکرد کلي خون را در بدن توضيح دهد  (1

 .ما را با سرم شرح دهدالسما را نام ببرد و تفاوت پالسترکيبات مختلف پ (2

 .مکانهای تکثير گلبولهای قرمز را در دوره جنيني توضيح دهد (3

 .مراحل توليد سلولهای خوني را در مغز قرمز استخوان توضيح دهد  (4

 .ساختمان هموگلوبين را توضيح دهد (5

 حضوری *       /    مجازی      /  ترکیبیروش آموزش :  

 ويدئو پروژکتور و وايتبوردامکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   کوییز / پرسش و پاسخ        

  عنوان و نوع آزمون:

 فیزیولوژی پزشکی گایتون منبع درس :
 (طرح دوره نوشته شود.منابع در مشخصات آن طبق فرمت و..در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه )

 دقيقه 5 زمان:مدت  :    مقدمه 

 کلیات درس 

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه   40مدت زمان : 

 دقيقه 10مدت زمان :   

 دقيقه  40مدت زمان:    

  دقيقه   5مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 

 دهم جلسه
 

 هوشبری پیوسته -مقطع / رشته تحصیلی: کارشناسی                           گروه آموزشی: هوشبری                  دانشکده: پرستاری

 تاريخ ارائه درس : 1401-1402سال تحصيلي  :  

 8-10ساعت:    27/09/01يکشنبه  روز:       فيزيولوژینام درس )واحد(  :  

 عملي -نظری  نوع واحد:
 

 تعداد دانشجويان  :

 دکتر اميرحسين ظريف کار مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 دکتر اميرحسين ظريف کار :مدرس دقيقه 100مدت کالس: 

 27/6/1401 تاريخ تدوين / بازنگری:



 

 فيزيولوژی خون:  جلسهعنوان 

 آشنايي با وظايف و اجزای بافت خون:   جلسههدف کلی 

 اختصاصی :اهداف 
 

 .انواع آنمي ها را توضيح دهد (1

 .پلي سيتمي و انواع آن توضيح دهد  (2

  .فاکتورهای انعقادی مختلف را توضيح دهدمکانيسمهای انعقاد خون و نقش  (3

 سيکل سلولي گلبول قرمز را توضيح دهد  (4

 .يرقان را توضيح دهد (5

 حضوری *       /    مجازی      /  ترکیبیروش آموزش :  

 ويدئو پروژکتور و وايتبوردامکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   کوییز / پرسش و پاسخ        

  آزمون:عنوان و نوع 

 فیزیولوژی پزشکی گایتون منبع درس :
 (طرح دوره نوشته شود.منابع در مشخصات آن طبق فرمت و..در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه )

 دقيقه 5 مدت زمان: :    مقدمه 

 کلیات درس 

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه   40مدت زمان : 

 دقيقه 10مدت زمان :   

 دقيقه  40مدت زمان:    

  دقيقه   5مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 دهميازجلسه 
 

 هوشبری پیوسته -رشته تحصیلی: کارشناسی مقطع /                                       گروه آموزشی: هوشبری      دانشکده: پرستاری

 تاريخ ارائه درس : 1401-1402سال تحصيلي  :  

 8-10ساعت:              4/10/01      يکشنبهروز:       فيزيولوژینام درس )واحد(  :  

 عملي -نظری  نوع واحد:
 

 تعداد دانشجويان  :

 دکتر اميرحسين ظريف کار مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 دکتر اميرحسين ظريف کار :مدرس دقيقه 100مدت کالس: 

 27/6/1401 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 فيزيولوژی تنفس:  جلسهعنوان 

 آشنايي با اجزا و وظايف سيستم تنفس :   جلسههدف کلی 

 اختصاصی :اهداف 



 .بخشهای مختلف دستگاه تنفس و ساختمان عملي ريه را شرح دهد  (1

  .عوامل مؤثر بر مقاومت مجاری هوايي را توضيح دهد (2

 .عمل دم و بازدم و مکانيسم آنها را شرح دهد (3

 .جنبي و داخل ريوی را در يك دوره تنفسي شرح دهدتغييرات فشار فضای درون  (4

 .روند اسپيرومتری و حجمها و ظرفيتهای ريه را توضيح دهد (5

 .حجمها دقيقه ای تنفس و نحوه تعيين آنها را توضيح دهد (6

 .نقش سورفاکتانت بر گنجايش و کار تنفس را توضيح دهد (7

 حضوری *       /    مجازی      /  ترکیبیروش آموزش :  

 ويدئو پروژکتور و وايتبوردامکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   کوییز / پرسش و پاسخ        

  عنوان و نوع آزمون:

 فیزیولوژی پزشکی گایتون منبع درس :
 (طرح دوره نوشته شود.منابع در مشخصات آن طبق فرمت و..در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه )

 دقيقه 5 زمان:مدت  :    مقدمه 

 کلیات درس 

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه   40مدت زمان : 

 دقيقه 10مدت زمان :   

 دقيقه  40مدت زمان:    

  دقيقه   5مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 دهمدواز جلسه
 

 هوشبری پیوسته -مقطع / رشته تحصیلی: کارشناسی                                گروه آموزشی: هوشبری            دانشکده: پرستاری

 تاريخ ارائه درس : 1401-1402سال تحصيلي  :  

 8-10ساعت:             11/10/01روز:       فيزيولوژینام درس )واحد(  :  

 عملي -نظری  نوع واحد:
 

 تعداد دانشجويان  :

 دکتر اميرحسين ظريف کار مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 دکتر اميرحسين ظريف کار :مدرس دقيقه 100مدت کالس: 

 27/6/1401 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 فيزيولوژی تنفس:  جلسهعنوان 

 آشنايي با مکانيسم انتقال گازهای تنفسي در خون و کنترل تنفس:   جلسههدف کلی 

 اختصاصی :اهداف 
 .گردش خون ريوی را توضيح داده و با گردش خون سيستميك مقايسه کند (1

خون وريدی و  –هوای حبابچه ای -فشار سهمي گازها را تعريف کرده و فشار سهمي گازهای تنفسي را در هوای جو  (2



 .خون شرياني را توضيح دهد

 .پديده انتشار و عوامل مؤثر بر تبادل گازها از غشاء تنفسي را توضيح دهد (3

 .راههای حمل اکسيژن در خون را شرح دهد (4

  .و عوامل موثر بر آن را شرح دهد منحني تجزيه اکسي هموگلوبين (5

  .راههای حمل دی اکسيد کربن را در خون را به ترتيب اهميت نام ببرد (6

 .مرکز تنفس در بصل النخاع را بشناسد و چگونگي ايجاد ريتم تنفس را توضيح دهد (7

 .کنترل شيميايي تنفس و انواع آن را توضيح دهد (8

 .اسپيرومتری را کامل توضيح دهد  (9

 .ی های ريوی بر تغيير حجم ها و ظرفيت های ريوی را توضيح دهدتاثير بيمار (10

 حضوری *       /    مجازی      /  ترکیبیروش آموزش :  

 ويدئو پروژکتور و وايتبوردامکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   کوییز / پرسش و پاسخ        

  عنوان و نوع آزمون:

 فیزیولوژی پزشکی گایتون منبع درس :
 (طرح دوره نوشته شود.منابع در مشخصات آن طبق فرمت و..در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه )

 دقيقه 5 مدت زمان: :    مقدمه 

 کلیات درس 

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه   40مدت زمان : 

 دقيقه 10مدت زمان :   

 دقيقه  40مدت زمان:    

  دقيقه   5مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 

 


