
 
 

 

  

 
 

 

 

 (lesson Plan)طرح درس روزانه 

 

 جلسه اول
 

 کارشناسی پرستاری مقطع / رشته تحصیلی:   گروه آموزشی:  پرستاری    پرستاری و مامایی حضرت زینب )س( الرستان           :دانشکده

 14/07/98 تاريخ ارائه درس : 98-99سال تحصيلي  :  

 10-12ساعت:                            نبهشیکروز:   فیزیولوژینام درس )واحد(  :  

 عملی-نظری نوع واحد:
 

 49 تعداد دانشجويان  :

 کامیال کمالی مسئول درس:  3 تعداد واحد:

 کامیال کمالیمدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: ساعت 2مدت كالس: 

. 

  سلول فیزیولوژی  عنوان درس :

مکانیسم   آشنایي با فیزیولوژي سلول، غشای سلول،هدف کلی درس :  

 انتقال از دو سوی غشا

 
 اهداف جزئی : 

 .ببرد نام فیزیولوژي دیدگاه از را سلول مختلف اجزاء 1-

 دهد. توضیح را سلولي غشاء ساختمان 2-

 .دهد شرح را سلولی غشای خواص 3-

 تفاوت ترکیبات مایعات داخل و خارج سلولی را بداند.-4

 .ببرد نام را درغشاء موجود كانالهاي انواع -5

  با ذکر مثال توضیح دهد.را غشایي انتقالهاي مختلف اشكال -6

 نام را برآن موثر و عوامل نموده تعریف را مواد انتشار -7 

 .ببرد

 دهد. توضیح را فعال انتقال انواع -8

 اسمز را تعریف کند. -9

 دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني الرستان

 مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 واحد برنامه ريزی درسي و آموزشي

 
گروه اتاق عمل     

 



تفاوت محلولهای ایزوتونیک، هایپوتونیک و هایپرتونیک را  -10

 توضیح دهد

 

 

               : ارائه طول در واالتس به پاسخ و والس طرح سخنراني،روش آموزش 

 مطلب

  : ردوب وایت و پروژكتور  ویدئوامکانات آموزشی 

 گایتون فیزیولوژي منبع درس  :

  دقیقه   5   :مدت زمان مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  50مدت زمان : 

 دقیقه   10مدت زمان : 

 دقیقه   40مدت زمان:  

  دقیقه  10مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه 5مدت زمان :     ارزشیابی درس 

 
 

 دوم جلسه
 
 

 گروه آموزشی:  پرستاری       مقطع / رشته تحصیلی: کارشناسی پرستاریپرستاری و مامایی حضرت زینب )س( الرستان           :دانشکده

 16/07/98 تاريخ ارائه درس : 98-99سال تحصيلي  :  

 10-12 ساعت:                            نبهش سهروز:   فیزیولوژینام درس )واحد(  :  

 عملی-نظری نوع واحد:
 

 49 تعداد دانشجويان  :

 کامیال کمالی مسئول درس:  3 تعداد واحد:

 کامیال کمالیمدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: ساعت 2مدت كالس: 

 

  سلول فیزیولوژی  عنوان درس :

 انتقال و عمل پتانسیل استراحت، پتانسیل با آشنایيهدف کلی درس :  

 نورون در عصبي پیام

 
 اهداف جزئی : 

 .ببرد نام را غشاء استراحت پتانسیل كننده ایجاد عوامل  -1



 .نماید بیان را عمل پتانسیل یك تشكیل مختلف مراحل -2

 .نماید بیان فیبرهای عصبی در را سیگنال یك انتقال چگونگي -1

               : ارائه طول در واالتس به پاسخ و والس طرح سخنراني،روش آموزش 

 مطلب

  : ردوب وایت و پروژكتور  ویدئوامکانات آموزشی 

 گایتون فیزیولوژي منبع درس  :

  دقیقه   5مدت زمان:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  50مدت زمان : 

 دقیقه   10مدت زمان : 

 دقیقه    40مدت زمان:  

  دقیقه  10مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه  5مدت زمان :   ارزشیابی درس 

 

 
 سوم جلسه

 
 
 

 مقطع / رشته تحصیلی: کارشناسی پرستاری    گروه آموزشی:  پرستاری   پرستاری و مامایی حضرت زینب )س( الرستان           :دانشکده

 21/07/98 تاريخ ارائه درس : 98-99سال تحصيلي  :  

 10-12 ساعت:                            شنبهیکروز:   فیزیولوژینام درس )واحد(  :  

 عملی-نظری نوع واحد:
 

 49 تعداد دانشجويان  :

 کامیال کمالی مسئول درس:  3 تعداد واحد:

 کامیال کمالیمدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: ساعت 2مدت كالس: 

 

 سیستم عضالنی فیزیولوژی  عنوان درس :

 -تحریک ، مكانیسماسکلتی عضله با ساختمان آشنایيهدف کلی درس :  

 در عضله اسکلتی انقباض

 
 اهداف جزئی : 

 .دهد شرح را اسکلتی عضالت ساختار آناتومیک 1-

 عضالت اسکلتی را بیان کند.مشخصات کلی -2



 را و تروپومیوزین تروپونین میوزین، اكتین، ملكولي مشخصات -3

 .نماید بیان

 ساختار سارکومر را شرح دهد. -4

 .دهد شرح عضله به عصب از را عصبي پیام انتقال چگونگي -5

 .دهد شرح را  Excitation-Contraction Coupling انقباض-تحریک زوج -6

 انرژی در عضله را شرح دهد.منابع  -7

 انقباض ایزومتریک و ایزوتونیک را توضیح دهد. -8

               : ارائه طول در واالتس به پاسخ و والس طرح سخنراني،روش آموزش 

 مطلب

  : ردوب وایت و پروژكتور  ویدئوامکانات آموزشی 

 گایتون فیزیولوژي منبع درس  :

  دقیقه   5مدت زمان:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  50مدت زمان : 

 دقیقه   10مدت زمان : 

 دقیقه   40مدت زمان:  

  دقیقه  10مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه 5مدت زمان :     ارزشیابی درس 

 
 

 چهارم جلسه
 
 
 

 گروه آموزشی:  پرستاری       مقطع / رشته تحصیلی: کارشناسی پرستاریپرستاری و مامایی حضرت زینب )س( الرستان           :دانشکده

 23/07/98 تاريخ ارائه درس : 98-99سال تحصيلي  :  

 10-12 ساعت:                            شنبهسه روز:   فیزیولوژینام درس )واحد(  :  

 عملی-نظری نوع واحد:
 

 49 تعداد دانشجويان  :

 کامیال کمالی مسئول درس:  3 تعداد واحد:

 کامیال کمالیمدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: ساعت 2مدت كالس: 

 

 سیستم عضالنی فیزیولوژی  عنوان درس :



 انقباض -، مكانیسم تحریکصاف عضله با ساختمان آشنایيهدف کلی درس :  

 صافدر عضله 
 

 اهداف جزئی : 
 .ببرد نام را ان انواع و شرح دهد را صاف عضله ساختمان-1

 توضیح را انقباض در كالمودولین-كلسیم نقشو  انقباض سممکانی-2

 .دهد

 .كند بیان را فسفاتاز و كیناز میوزین آنزیمهای عملکرد-3

 انقباض در عضله صاف را با عضله اسکلتی مقایسه کند.-4

               : ارائه طول در واالتس به پاسخ و والس طرح سخنراني،روش آموزش 

 مطلب

  : ردوب وایت و پروژكتور  ویدئوامکانات آموزشی 

 گایتون فیزیولوژي منبع درس  :

  دقیقه   5مدت زمان:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  50مدت زمان : 

 دقیقه   10مدت زمان : 

 دقیقه   40مدت زمان:  

  دقیقه  10مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه 5مدت زمان :     ارزشیابی درس 

 
 

 پنجم جلسه
 
 

 رشته تحصیلی: کارشناسی پرستاریگروه آموزشی:  پرستاری       مقطع / پرستاری و مامایی حضرت زینب )س( الرستان           :دانشکده

 28/07/98 تاريخ ارائه درس : 98-99سال تحصيلي  :  

 10-12 ساعت:                            نبهشیکروز:   فیزیولوژینام درس )واحد(  :  

 عملی-نظری نوع واحد:
 

 49 تعداد دانشجويان  :

 کامیال کمالی مسئول درس:  3 تعداد واحد:

 کامیال کمالیمدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: ساعت 2مدت كالس: 

 

 فیزیولوژی خون  عنوان درس :



 قرمز گلبول با مواد تشکیل دهنده خون، آشنایيهدف کلی درس :  

 
 اهداف جزئی : 

 .دهد شرح را خون دهنده تشكیل مواد-1

 .دهد توضیح را پالسما و سرم تفاوت-2

 اعمال و وظایف خون را توضیح دهد.-3

 .دهد توضیح را قرمز گلبولهاي مشخصات و ساخت چگونگي-4

 .دهد شرح را آن عملكرد هموگلوبین و ساختمان-5

 را در شرایط هیپوکسی توضیح دهد. RBCنحوه تنظیم -6

 نقش دارند را توضیح دهد. RBCعواملی که در بلوغ -7

 را تعریف کند.هماتوکریت -8

 .دهد توضیح را بافت و پالسما در آهن ذخیره فرم -9

 .دهد شرح را آن انواع و آنمي -10

 .شود آشنا سیستمی پلیبا  -11

               : ارائه طول در واالتس به پاسخ و والس طرح سخنراني،روش آموزش 

 مطلب

  : ردوب وایت و پروژكتور  ویدئوامکانات آموزشی 

 گایتون فیزیولوژي منبع درس  :

  دقیقه   5مدت زمان:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  50مدت زمان : 

 دقیقه   10مدت زمان : 

 دقیقه   40مدت زمان:  

  دقیقه  10مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه 5مدت زمان :     ارزشیابی درس 

 
 

 ششم جلسه
 
 

 گروه آموزشی:  پرستاری       مقطع / رشته تحصیلی: کارشناسی پرستاریپرستاری و مامایی حضرت زینب )س( الرستان           :دانشکده

 30/07/98 تاريخ ارائه درس : 98-99سال تحصيلي  :  

 10-12 ساعت:                            نبهشسه روز:   فیزیولوژینام درس )واحد(  :  



 عملی-نظری نوع واحد:
 

 49 تعداد دانشجويان  :

 کامیال کمالی مسئول درس:  3 تعداد واحد:

 کامیال کمالیمدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: ساعت 2مدت كالس: 

 

 فیزیولوژی خون  عنوان درس :

آشنایی با انواع گروه های ، سفید های با گلبول آشنایيهدف کلی درس :  

 خون پالکت، انعقادخونی، 

 
 اهداف جزئی : 

 .شود آشنا سفید گلبولهای فیزیولوژی با دانشجو -12

 انواع گلبولهای سفید و مبدا ساخته شدن آنها را توضیح دهد. -13

 نقشهای سلولهای مختلف گلبول سفید را بیان کند.-14

  .دهد شرح را فاگوسیتوز و شیمیوتاکسی پدیده -15

ماکروفاژها را توضیح تفاوت فاگوسیتوز در نوتروفیل ها و -16

 دهد.

 انواع ماکروفاژهای بافتی را نام ببرد.-17

 التهاب را تعریف کند و نشانه های آن را ذکر کند.-18

 .کند تعریف را لکوپنی و لکوسیتوز -19

 .شود آشنا خونی گروههای بندی تقسیم با دانشجو-20

 را توضیح دهد. ABO  سیستم در خونی گروههای-21

و تفاوت آنها را بیان  کند لیسترا  Rh سیستم ژنهای آنتی-22

 کند.

 .دهد توضیح را جنینی اریتروبالستوز-23

 .کند لیست را پالکتها ویژگیهای -24

 هموستاز را تعریف کند و مراحل آنرا نام ببرد. -25

 .دهد شرح انعقاد در را پالكتها و عروقي اسپاسم نقش -26

 .دهد شرح را پالکتی میخ تشکیل چگونگی -27

 .شود آشنا خون انعقاد مراحل با دانشجو -28

 .دهد شرح را لخته انحالل -29

 عوامل یا فاکتورهای ضد انعقادی را در شرایط عادی بیان کند.-30

 مقایسه کند. Bرا با هموفیلی  Aهموفیلی -31

آزمایش اندازه گیری مدت زمان انعقاد به روش لوله مویینه را -32

 توضیح دهد.

 زمان خونروی یا زمان سیالن خون را توضیح دهد.آزمایش -33

               : ارائه طول در واالتس به پاسخ و والس طرح سخنراني،روش آموزش 



 مطلب

  : ردوب وایت و پروژكتور  ویدئوامکانات آموزشی 

 گایتون فیزیولوژي منبع درس  :

  دقیقه   5مدت زمان:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  50مدت زمان : 

 دقیقه   10مدت زمان : 

 دقیقه   40مدت زمان:  

  دقیقه  10مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه 5مدت زمان :     ارزشیابی درس 

 
 

 هفتم جلسه
 
 

 گروه آموزشی:  پرستاری       مقطع / رشته تحصیلی: کارشناسی پرستاریپرستاری و مامایی حضرت زینب )س( الرستان           :دانشکده

 12/08/98 تاريخ ارائه درس : 98-99سال تحصيلي  :  

 10-12 ساعت:                            نبهشیکروز:   فیزیولوژینام درس )واحد(  :  

 عملی-نظری نوع واحد:
 

 49 تعداد دانشجويان  :

 کامیال کمالی مسئول درس:  3 تعداد واحد:

 کامیال کمالیمدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: ساعت 2مدت كالس: 

 

 فیزیولوژی قلب  عنوان درس :

 قلب هدایتي سیستم تحریکی قلبي، عضله با آشنایيهدف کلی درس :  

 
 اهداف جزئی : 

 موقعیت قرارگیری قلب را توضیح دهد.-1

چگونگی جریان خون بین آنها را چهار حفره قلب را نام ببرد و -2

 شرح دهد.

 .كند بیان را پاپیلر عضالت و قلب هاي دریچه كار و محل -3

 گردش خون ریوی و سیستمیک را توضیح دهد.-4

 تغذیه عضله قلب را توضیح دهد.-5

 .ببرد نام را قلب دیواره دهنده تشكیل هاي الیه -6



 مشخصات عضله قلب را بیان کند.-7

 .دهد توضیح را قلب سیتیوم سن-8

 انواع سلولهای قلبی را بر اساس عملکرد نام ببرد.-9

 ببرد. نام را قلب هدایتي-تحریکی سیستم دهنده تشكیل اجزاء -10

 مسیرهای هدایتی در قلب را توضیح دهد.-11

               : ارائه طول در واالتس به پاسخ و والس طرح سخنراني،روش آموزش 

 مطلب

  : ردوب وایت و پروژكتور  ویدئوامکانات آموزشی 

 گایتون فیزیولوژي منبع درس  :

  دقیقه   5مدت زمان:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  50مدت زمان : 

 دقیقه   10مدت زمان : 

 دقیقه   40مدت زمان:  

  دقیقه  10مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه 5مدت زمان :     ارزشیابی درس 

 
 

 هشتم جلسه
 
 

 گروه آموزشی:  پرستاری       مقطع / رشته تحصیلی: کارشناسی پرستاریپرستاری و مامایی حضرت زینب )س( الرستان           :دانشکده

 14/08/98 تاريخ ارائه درس : 98-99سال تحصيلي  :  

 10-12 ساعت:                            نبهشسه روز:   فیزیولوژینام درس )واحد(  :  

 عملی-نظری نوع واحد:
 

 49 تعداد دانشجويان  :

 کامیال کمالی مسئول درس:  3 تعداد واحد:

 کامیال کمالیمدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: ساعت 2مدت كالس: 

 

 فیزیولوژی قلب  عنوان درس :

 قلبي، تنظیم سیكل آشنایی با پتانسیل عمل قلبی، بررسیهدف کلی درس :  

 قلب عمل

 
 اهداف جزئی : 



 .عمل در عضله قلب را شرح دهد پتانسیل -1

و نیروی  قلب ضربانبر را پاراسمپاتیك و سمپاتیك اعصاب اثر -2

 .دهد شرح انقباضی قلب

 اثرات یونها و درجه حرارت را بر قلب بیان کند.-3

 .كند لیست را آن مراحل و تعریف را قلبي سیكل -4

 .بداند را كدام هر ایجاد علت و قلبي صداهاي -5

اصطالحات حجم پایان دیاستولی، حجم پایان سیستولی، حجم ضربه -6

 ای، کسر تخلیه، پیش بار و پس بار را تعریف کند.

 مکانیسم فرانک استارلینگ را توضیح دهد.-7

 تعریف کند.برون ده قلبی را -8

               : ارائه طول در واالتس به پاسخ و والس طرح سخنراني،روش آموزش 

 مطلب

  : ردوب وایت و پروژكتور  ویدئوامکانات آموزشی 

 گایتون فیزیولوژي منبع درس  :

  دقیقه   5مدت زمان:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  50مدت زمان : 

 دقیقه   10مدت زمان : 

 دقیقه   40مدت زمان:  

  دقیقه  10مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه 5مدت زمان :     ارزشیابی درس 

 
 

 نهم جلسه
 
 

 مقطع / رشته تحصیلی: کارشناسی پرستاری   گروه آموزشی:  پرستاری    پرستاری و مامایی حضرت زینب )س( الرستان           :دانشکده

 19/08/98 تاريخ ارائه درس : 98-99سال تحصيلي  :  

 10-12 ساعت:                            نبهشیکروز:   فیزیولوژینام درس )واحد(  :  

 عملی-نظری نوع واحد:
 

 49 تعداد دانشجويان  :

 کامیال کمالی مسئول درس:  3 تعداد واحد:

 کامیال کمالیمدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: ساعت 2مدت كالس: 

 



 فیزیولوژی قلب  عنوان درس :

 الكتروكاردیوگرامآشنایی با هدف کلی درس :  

 
 اهداف جزئی : 

 .نماید بیان را طبیعی الکتروکاردیوگرام یک مشخصات-1

 .را توضیح دهد  P-QRS-Tاشتقاقها و امواج-2

تعیین قلب را از روی الکتروکاردیوگرام  تعداد ضربان-3

 کند.

               : ارائه طول در واالتس به پاسخ و والس طرح سخنراني،روش آموزش 

 مطلب

  : ردوب وایت و پروژكتور  ویدئوامکانات آموزشی 

 گایتون فیزیولوژي منبع درس  :

  دقیقه   5مدت زمان:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  50مدت زمان : 

 دقیقه   10مدت زمان : 

 دقیقه   40مدت زمان:  

  دقیقه  10مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه 5مدت زمان :     ارزشیابی درس 

 
 

 دهم جلسه
 
 
 

 گروه آموزشی:  پرستاری       مقطع / رشته تحصیلی: کارشناسی پرستاریپرستاری و مامایی حضرت زینب )س( الرستان           :دانشکده

 21/08/98 تاريخ ارائه درس : 98-99سال تحصيلي  :  

 10-12 ساعت:                            نبهشسه روز:   فیزیولوژینام درس )واحد(  :  

 عملی-نظری نوع واحد:
 

 49 تعداد دانشجويان  :

 کامیال کمالی مسئول درس:  3 تعداد واحد:

 کامیال کمالیمدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: ساعت 2مدت كالس: 

 

 فیزیولوژی دستگاه گردش خون  عنوان درس :



 تبادالت، آن با مرتبط فیزیكي اصول و خون گردش ساختارهدف کلی درس :  

 خون جریان فشار خون، تنظیم تنظیم مویرگي،

 
 اهداف جزئی : 

 اجزای دستگاه گردش خون را نام ببرد. -1

 اعمال دستگاه گردش خون را توضیح دهد. -2

 . توضیح دهد را خوني عروق ساختمان-3

 .دهد شرح را ریوي و سیستمیك خون گردش -4

جریان خون را تعریف کند و عوامل موثر بر آن را طبق قانون  -5

 پوازی توضیح دهد.

 ن را توضیح دهد.رابطه سطح مقطع و سرعت جریان خو -6

 .دهد شرح را گردبادي و اي تیغه خون جریان انواع -7

 فشار خون را تعریف کند و نحوه اندازه گیری آنرا توضیح دهد. -8

 انها بر موثر عوامل و نبض و تعداد نبض را تعریف کند فشار -9

 .بداند را

 فشار متوسط شریانی را توضیح دهد. -10

 .دهد شرح را مویرگ در مواد تبادل و مویرگي خون گردش -11

 .توضیح دهد را لنفاوي سیستم -12

 مکانیسم های کنترل فشار خون را توضیح دهد. -13

 مکانیسم های کنترل جریان خون را توضیح دهد. -14

 .نماید بیان را خون جریان مدت دراز و حاد موضعي كنترل-15

 شرح را خون جریان و هورمورال( عصبي) کنترل عمومی -16

 .دهد

               : ارائه طول در واالتس به پاسخ و والس طرح سخنراني،روش آموزش 

 مطلب

  : ردوب وایت و پروژكتور  ویدئوامکانات آموزشی 

 گایتون فیزیولوژي منبع درس  :

  دقیقه   5مدت زمان:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  50مدت زمان : 

 دقیقه   10مدت زمان : 

 دقیقه   40مدت زمان:  

  دقیقه  10مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 



 دقیقه 5مدت زمان :     ارزشیابی درس 

 
 

 يازدهم جلسه
 
 
 

 رشته تحصیلی: کارشناسی پرستاری گروه آموزشی:  پرستاری       مقطع /پرستاری و مامایی حضرت زینب )س( الرستان           :دانشکده

 26/08/98 تاريخ ارائه درس : 98-99سال تحصيلي  :  

 10-12 ساعت:                            نبهشیکروز:   فیزیولوژینام درس )واحد(  :  

 عملی-نظری نوع واحد:
 

 49 تعداد دانشجويان  :

 کامیال کمالی مسئول درس:  3 تعداد واحد:

 کامیال کمالیمدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: ساعت 2مدت كالس: 

 

 تنفسفیزیولوژی   عنوان درس :

 فیزیكي عوامل و تنفس مكانیك ریه، ساختار با يآشنایهدف کلی درس :  

 تنفس تنظیم گازي، تبادالت، آن بر موثر

 
 اهداف جزئی : 

 .دهد شرح را  تنفس دستگاه آناتومي– 1

 را توضیح دهد. هاریه اعمال -2

 را ها ریه در تنفسي ناحیه و كننده هدایت مسیرهاي ساختمان-3

 .بداند

 و دم مكانیسم و برده نام را بازدمو  دم تنفسی در عضالت -4

 .دهد شرح را بازدم

 .دهد شرح را فیزیولوژیك و آناتومیك مرده فضاي -5

 .دهد توضیح را ها ریه در سطحي كشش نقش و سورفكتانت-6

 نام را ریوي ظرفیتهاي و حجمها و نموده توصیف را اسپیرومتري -7

 .ببرد

 .دهد توضیح را ریوي خون گردش -8

 .دهد شرح را تنفسي غشاء عرض از گاز انتشار -9

و دی  اكسیژن) گازهای تنفسی در خون انتقال چگونگي -10

 .دهد شرح را اکسیدکربن(

 .دهد شرح را هموگلوبین اكسي تجزیه منحني -11

 .بداند را هموگلوبین اكسي تجزیه منحني بر موثر فاكتورهاي -12

 .دهد شرح را قوانین بور و هالدان-13



و نقش آنها را  مغزي پل و النخاع بصل در تنفس كنترل مراكز -14

 .دهد توضیح در تنظیم تنفس

 کنترل عصبی و شیمیای تنفس را توضیح دهد. -15

               : ارائه طول در واالتس به پاسخ و والس طرح سخنراني،روش آموزش 

 مطلب

  : ردوب وایت و پروژكتور  ویدئوامکانات آموزشی 

 گایتون فیزیولوژي  منبع درس  :

  دقیقه   5مدت زمان:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  50مدت زمان : 

 دقیقه   10مدت زمان : 

 دقیقه   40مدت زمان:  

  دقیقه  10مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه 5مدت زمان :     ارزشیابی درس 

 

 
 دهمدواز جلسه

 

 گروه آموزشی:  پرستاری       مقطع / رشته تحصیلی: کارشناسی پرستاریپرستاری و مامایی حضرت زینب )س( الرستان           :دانشکده

 28/08/98 تاريخ ارائه درس : 98-99سال تحصيلي  :  

 10-12 ساعت:                            نبهسه شروز:   فیزیولوژینام درس )واحد(  :  

 عملی-نظری نوع واحد:
 

 49 تعداد دانشجويان  :

 کامیال کمالی مسئول درس:  3 تعداد واحد:

 کامیال کمالیمدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: ساعت )امتحان میان ترم( 2مدت كالس: 

 
 

 دهمسيز جلسه
 
 

 گروه آموزشی:  پرستاری       مقطع / رشته تحصیلی: کارشناسی پرستاریپرستاری و مامایی حضرت زینب )س( الرستان           :دانشکده

 3/09/98 تاريخ ارائه درس : 98-99سال تحصيلي  :  

 10-12 ساعت:                            نبهشیکروز:   فیزیولوژینام درس )واحد(  :  

 عملی-نظری نوع واحد:
 

 49 تعداد دانشجويان  :



 کامیال کمالی مسئول درس:  3 تعداد واحد:

 کامیال کمالیمدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: ساعت 2مدت كالس: 

 

 فیزیولوژی کلیه   عنوان درس :

تعیین كننده   فاكتورهاي ها، كلیه ساختار با يآشنایهدف کلی درس :  

GFR ،نفرون طول در ترشح و بازجذب مكانیسم با آشنائي 

 
 اهداف جزئی : 

 به را ادراري سیستم دهنده تشكیل اجزاء و كلیه ساختمان -1

 .دهد شرح اختصار

 ببرد. نام را نفرون مختلف هاي بخش -2

 گردش خون کلیوی را توضیح دهد.-3

 فیلتراسیون، شامل در تشکیل ادرار كلیه پایه فرایندهاي -4

 .كند بیان را ترشح و بازجذب

5- GFR دهد توضیح را آن تشکیل نحوه و. 

 .دهد شرح را پروگزیمال توبول در یونها و مواد بازجذب -6

 .دهد شرح هنله قوس در را یونها و مواد انتقال -7

 .دهد شرح دیستال توبول در را یونها و مواد انتقال -8

 .دهد شرح كننده قشري جمع مجاري در را یونها و مواد انتقال -9

 شرح مركزي كننده جمع مجاري در را یونها و مواد انتقال -10

 .دهد

 مکانیسم رقیق و غلیظ شدن ادرار را توضیح دهد -11

               : ارائه طول در واالتس به پاسخ و والس طرح سخنراني،روش آموزش 

 مطلب

  : ردوب وایت و پروژكتور ویدئوامکانات آموزشی 

 گایتون فیزیولوژي منبع درس  :

  دقیقه   5مدت زمان:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  50مدت زمان : 

 دقیقه   10مدت زمان : 

 دقیقه   40مدت زمان:  

  دقیقه  10مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 



 دقیقه 5مدت زمان :     ارزشیابی درس 

 
 

 دهمچهار جلسه
 
 

 گروه آموزشی:  پرستاری       مقطع / رشته تحصیلی: کارشناسی پرستاریپرستاری و مامایی حضرت زینب )س( الرستان           :دانشکده

 5/09/98 درس :تاريخ ارائه  98-99سال تحصيلي  :  

 10-12 ساعت:                            شنبهسه روز:  فیزیولوژینام درس )واحد(  :  

 عملی-نظری نوع واحد:
 

 49 تعداد دانشجويان  :

 کامیال کمالی مسئول درس:  3 تعداد واحد:

 کامیال کمالیمدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: ساعت 2مدت كالس: 

 
 

 فیزیولوژی کلیه   عنوان درس :

 ي، آشنای GFRو  كلیه خون جریان خودتنظیمي با يآشنایهدف کلی درس :  

 باز و اسید تعادل مکانیسم های فیزیولوژیک در تنظیم با

 
 اهداف جزئی : 

 .كلیه توضیح دهد تنظیمي در مورد خود -12

 شرح را تنظیمي خود با آن تباط ار و گلومرولي جنب دستگاه -13

 .دهد

 .توضیح دهد را توبوگلومروالر فیدبک -14

 .كند بیان را باز و اسید مفهوم -15

تنظیم تعادل اسید و باز  درمکانیسم های فیزیولوژیک انواع  -16

 را توضیح دهد.

 .شرح دهد را آلكالوز و اسیدوز علل و انواع17- 

               : ارائه طول در واالتس به پاسخ و والس طرح سخنراني،روش آموزش 

 مطلب

  : ردوب وایت و پروژكتور  ویدئوامکانات آموزشی 

 گایتون فیزیولوژي منبع درس  :

  دقیقه   5مدت زمان:    مقدمه 

 کلیات درس  



  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  50مدت زمان : 

 دقیقه   10مدت زمان : 

 دقیقه   40مدت زمان:  

  دقیقه  10مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه 5مدت زمان :     ارزشیابی درس 

 
 
 

 دهمانزپ جلسه
 
 

 گروه آموزشی:  پرستاری       مقطع / رشته تحصیلی: کارشناسی پرستاریپرستاری و مامایی حضرت زینب )س( الرستان           :دانشکده

 10/09/98 درس :تاريخ ارائه  98-99سال تحصيلي  :  

 10-12 ساعت:                            شنبهیکروز:   فیزیولوژینام درس )واحد(  :  

 عملی-نظری نوع واحد:
 

 49 تعداد دانشجويان  :

 کامیال کمالی مسئول درس:  3 تعداد واحد:

 کامیال کمالیمدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: ساعت 2مدت كالس: 

 
 

 غدد درون ریزفیزیولوژی   عنوان درس :

 هورمون هیپوفیز، غده ریز، درون غدد با كلي آشنایيهدف کلی درس :  

 پروالكتین و رشد

 
 اهداف جزئی : 

 .كند بیان را اندوكرین دستگاه تعریف -1

 توضیح دهد هورمونها از چه قسمتی ترشح میشوند. -2

 بافت هدف را توضیح دهد. -3

 و عمومی هورمونها را بداند.تفاوت بین اثرات موضعی  -4

 تفاوت بین غدد درون ریز و برون ریز را بداند. -5

 .دهد توضیح را آن شیمیایي ساختمان و هاهورمون -6

 .كند بیان را هورمونها و ترشح ذخیره تولید، چگونگي -7

 مکانیسم عملکرد هورمونها را توضیح دهد. -8

 .نحوه انتقال هورمونها در خون را بیان کند -9

 نحوه کلیرنس هورمونها را توضیح دهد. -10

 در مورد مکان گیرنده هورمونها توضیح دهد. -11

 در مورد کنترل ترشح هورمونها توضیح دهد. -12



شباهتها و تفاوتهای بین دستگاه عصبی و دستگاه اندوکرین را  -13

 لیست کند.

 بیان را هیپوتاالموس با آن ارتباط و هیپوفیز غده آناتومي -14

 .كند

تقسیم بندی غده هیپوفیز را از لحاظ آناتومیکی و  -15

 فیزیولوژیکی بیان کند.

 نام هورمونهای مترشحه از هیپوتاالموس را لیست کند. -16

 بافت هدف هورمونهای هیپوتاالموس را ذکر کند. -17

سلولهای هیپوفیز قدامی و هورمونهای مترشحه از آنها را نام  -18

 ببرد.

 هورمونهای هیپوفیز قدامی را ذکر کند. بافت هدف -19

هورمونهای مترشحه از بافت هدف هورمونهای هیپوفیز قدامی را  -20

 نام ببرد.

اثرات فیزیولوژیکی هورمونهای هیپوفیز قدامی و خلفی را  -21

 توصیف کند.

، مکان گیرنده این هورمون، نحوه توسین اكسي جنس هورمون -22

را نام  توسین اكسيبافت هدف هورمون انتقال این هورمون در خون، 

 ببرد.

 را توسین اكسي هورمون ترشح كنترل نحوه و فیزیولوژیك اثرات -23

 .دهد شرح

، مکان گیرنده این هورمون، نحوه انتقال این ADHجنس هورمون  -24

 را نام ببرد. ADHهورمون در خون، بافت هدف هورمون 

 شرح را ADH هورمون ترشح كنترل نحوه و فیزیولوژیك اثرات -25 

 .دهد

به آب  ADHتوضیح دهد چه قسمتهای از نفرون در حضور  -26

 نفوذپذیر میشوند.

 .نام ببرد راADH  هورمون ترشح اختالالت -27

، مکان گیرنده این هورمون، نحوه رشد هورمونجنس هورمون  -28

 را نام ببرد. رشد هورمونانتقال این هورمون در خون، بافت هدف 

 شرح را رشد هورمون ترشح كنترل نحوه و فیزیولوژیك اثرات -29

 .دهد

 اثرات متابولیکی هورمون رشد را توضیح دهد. -30

 .نام ببرد را رشد هورمون ترشح اختالالت -31

 اثرات کاهش و افزایش ترشح هورمون رشد را توضیح دهد. -32

، مکان گیرنده این هورمون، نحوه  پروالكتینجنس هورمون  -33



را نام  پروالكتینانتقال این هورمون در خون، بافت هدف هورمون 

 ببرد.

پروالكتین را  هورمون ترشح كنترل نحوه و فیزیولوژیك اثرات -34

 .شرح دهد

               : ارائه طول در واالتس به پاسخ و والس طرح سخنراني،روش آموزش 

 مطلب

  : ردوب وایت و پروژكتور  ویدئوامکانات آموزشی 

 گایتون فیزیولوژي منبع درس  :

  دقیقه   5مدت زمان:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  50مدت زمان : 

 دقیقه   10مدت زمان : 

 دقیقه   40مدت زمان:  

  دقیقه  10مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه 5مدت زمان :     ارزشیابی درس 

 
 

 مدهشانز جلسه
 
 
 

 گروه آموزشی:  پرستاری       مقطع / رشته تحصیلی: کارشناسی پرستاریپرستاری و مامایی حضرت زینب )س( الرستان           :دانشکده

 12/09/98 تاريخ ارائه درس : 98-99سال تحصيلي  :  

 10-12 ساعت:                            شنبهسه روز:   فیزیولوژینام درس )واحد(  :  

 عملی-نظری نوع واحد:
 

 49 تعداد دانشجويان  :

 کامیال کمالی مسئول درس:  3 تعداد واحد:

 کامیال کمالیمدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: ساعت 2مدت كالس: 

 

 درون ریزغدد فیزیولوژی   عنوان درس :

 اثرات و تولید نحوه تیروئید، هغد با كلي آشنایيهدف کلی درس :  

 هغد با كلي آشنایي، تیروئید غدد هاي هورمون فیزیولوژیك

 پاراتیروئید



 
 اهداف جزئی : 

 .دهد شرح را تیروئید غده شناسي بافت و آناتومي -1

 هورمونهای مترشحه از غده تیروئید را لیست کند. -2

هورمونهای تیروئیدی، مکان گیرنده این هورمونها، نحوه جنس  -3

ی را انتقال این هورمونها در خون، بافت هدف هورمونهای تیروئید

 نام ببرد.

 مراحل مختلف تولید و ترشح هورمونهای تیروئیدی را شرح دهد. -4

 اثرات متابولیکی هورمونهای تیروئیدی را توضیح دهد. -5

را بر دستگاه های مختلف بدن تشریح  اثر هورمونهای تیروئیدی -6

 کند.

 .توضیح دهد را تیروئیدي هاي هورمون ترشح تنظیم -7

 .نام ببرد را تیروئیدي هاي هورمون ترشح اختالالت -8

 اثرات افزایش و کاهش ترشح هورمونهای تیروئیدی را شرح دهد. -9

 نقش کلسیم و فسفات را در فرایندهای فیزیولوژیک توضیح دهد. -10

 اختالالت ناشی از تغییرات کلسیم مایعات بدن را بشناسد. -11

 .كند تشریح را استخوان ساختمان -12

 دهد. شرح و نقش آن راD ویتامین  فعال شدن نحوه -13

 .دهد شرح را پاراتیروئید غده آناتومي -14

  نقش آنها را توضیح دهد. و یداتیروئپار غدهسلولهای  -15

 غده پاراتیروئید را نام ببرد.هورمون مترشحه از  -16

جنس هورمون پاراتیروئیدی، مکان گیرنده این هورمون، نحوه  -17

را  انتقال این هورمون در خون، بافت هدف هورمون پاراتیروئید

 نام ببرد.

 اعمال فیزیولوژیک پاراتورمورن را توضیح دهد. -18

 .كند بیان را پاراتیروئید هورمون ترشح تنظیم -19

 .دهد توضیح را پاراتیروئید هورمون ترشح اختالالت -20

، مکان گیرنده این هورمون، نحوه تونین كلسي هورمونجنس  -21

را نام  تونین كلسي هورمونانتقال این هورمون در خون، بافت هدف 

 ببرد.

 .كند بیان را تونین كلسي هورمون ترشح تنظیم و تولید نحوه -22

 .دهد توضیح را كلسیم غلظت تنظیم در تونین كلسي اثر  -23

               : ارائه طول در واالتس به پاسخ و والس طرح سخنراني،روش آموزش 

 مطلب

  : ردوب وایت و پروژكتور  ویدئوامکانات آموزشی 



 گایتون فیزیولوژي منبع درس  :

  دقیقه   5مدت زمان:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  50مدت زمان : 

 دقیقه   10مدت زمان : 

 دقیقه   40مدت زمان:  

  دقیقه  10مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه 5مدت زمان :     ارزشیابی درس 

 
 

 دهمفه جلسه
 
 

 گروه آموزشی:  پرستاری       مقطع / رشته تحصیلی: کارشناسی پرستاریپرستاری و مامایی حضرت زینب )س( الرستان           :دانشکده

 17/09/98 تاريخ ارائه درس : 98-99سال تحصيلي  :  

 10-12 ساعت:                            شنبهیکروز:   فیزیولوژینام درس )واحد(  :  

 عملی-نظری نوع واحد:
 

 49 تعداد دانشجويان  :

 کامیال کمالی مسئول درس:  3 تعداد واحد:

 کامیال کمالیمدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: ساعت 2مدت كالس: 

 

 غدد درون ریز فیزیولوژی  عنوان درس :

 اثرات و تولید نحوهه فوق کلیوی، غد با كلي آشنایيهدف کلی درس :  

 كلیوي فوق غده هاي هورمون فیزیولوژیك

 
 اهداف جزئی : 

 .دهد شرح را كلیوي فوق غده شناسي بافت و آناتومي -1

مترشحه از هر  هاي هورمونالیه های مختلف قشر فوق کلیه و  -2

 قسمت را بیان نماید.

 نحوه تولید هورمونهای قشر غده آدرنال را توضیح دهد. -3

آلدسترون، مکان گیرنده این هورمون، نحوه انتقال  هورمونجنس  -4

 را نام ببرد. آلدسترون هورموناین هورمون در خون، بافت هدف 

 .دهد شرح را آلدوسترون هورمون فیزیولوژیك اثرات -5

 عوامل موثر در کنترل ترشح هورمون آلدسترون را بیان کند. -6

، مکان گیرنده این هورمون، نحوه انتقال كورتیزول هورمونجنس  -7



 را نام ببرد. كورتیزول هورموناین هورمون در خون، بافت هدف 

 .دهد شرح را كورتیزول هورمون فیزیولوژیك اثرات -8

 .دهد شرح را كورتیزول هورمون متابولیکی اثرات -9

 .دهد توضیح را كورتیزول هورمون تنظیم نحوه -10

 با ریتم شبانه روزی ترشح کورتیزول آشنا باشد. -11

 .كند بیان را كلیه فوق قشر هاي آندروزن كلي خصوصیات -12

هورمونهای بخش قشری غده آدرنال را توضیح اختالالت ترشحی  -13

 دهد.

 هورمونهای مترشحه از بخش مرکزی غده آدرنال را نام ببرد. -14

اعمال فیزیولوژیک هورمونهای مترشحه از بخش مرکزی غده  -15

 آدرنال را شرح دهد.

اختالالت ترشحی هورمونهای بخش مرکزی غده آدرنال را توضیح  -16

 دهد.

               : ارائه طول در واالتس به پاسخ و والس طرح سخنراني،روش آموزش 

 مطلب

  : ردوب وایت و پروژكتور  ویدئوامکانات آموزشی 

 گایتون فیزیولوژي منبع درس  :

  دقیقه   5مدت زمان:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  50مدت زمان : 

 دقیقه   10مدت زمان : 

 دقیقه   40مدت زمان:  

  دقیقه  10مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه 5مدت زمان :     ارزشیابی درس 

 
 
 

 مدههج جلسه
 
 

 رشته تحصیلی: کارشناسی پرستاریگروه آموزشی:  پرستاری       مقطع / پرستاری و مامایی حضرت زینب )س( الرستان           :دانشکده

 19/09/98 تاريخ ارائه درس : 98-99سال تحصيلي  :  

 10-12 ساعت:                            شنبهسه روز:   فیزیولوژینام درس )واحد(  :  

 عملی-نظری نوع واحد:
 

 49 تعداد دانشجويان  :



 کامیال کمالی مسئول درس:  3 تعداد واحد:

 کامیال کمالیمدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: ساعت 2مدت كالس: 

 

 غدد درون ریز فیزیولوژی  عنوان درس :

 ه پانکراسغد با كلي آشنایيهدف کلی درس :  

 
 اهداف جزئی : 

 .دهد شرح را پانكراس غده شناسي بافت و آناتومي -1

از این سلولهای مختلف جزایر النگرهانس و هورمونهای مترشحه  -2

 غده را نام ببرد.

 .دهد توضیح را انسولین فیزیولوژیك اثرات -3

 .دهد شرح را انسولین هورمون متابولیکی اثرات -4

 ترشح انسولین را بداند. تنظیم -5

 .دهد توضیح را گلوكاگون فیزیولوژیك اثرات -6

 .دهد شرح را گلوکاگون هورمون متابولیکی اثرات -7

 ترشح گلوکاگون را بداند. تنظیم -8

  با خصوصیات کلی سوماتواستاتین آشنا باشد. -9

 .دهد توضیح را آن انواع و دیابت بیماري -10

               : ارائه طول در واالتس به پاسخ و والس طرح سخنراني،روش آموزش 

 مطلب

  : ردوب وایت و پروژكتور  ویدئوامکانات آموزشی 

 گایتون فیزیولوژي منبع درس  :

  دقیقه   5مدت زمان:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  50مدت زمان : 

 دقیقه   10مدت زمان : 

 دقیقه   40مدت زمان:  

  دقیقه  10مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه 5مدت زمان :     ارزشیابی درس 

 
 

 منوزده جلسه
 
 



 

 گروه آموزشی:  پرستاری       مقطع / رشته تحصیلی: کارشناسی پرستاریپرستاری و مامایی حضرت زینب )س( الرستان           :دانشکده

 24/09/98 تاريخ ارائه درس : 98-99سال تحصيلي  :  

 10-12 ساعت:                            شنبهیکروز:   فیزیولوژینام درس )واحد(  :  

 عملی-نظری نوع واحد:
 

 49 تعداد دانشجويان  :

 کامیال کمالی مسئول درس:  3 تعداد واحد:

 کامیال کمالیمدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: ساعت 2مدت كالس: 

 

 دستگاه عصبیفیزیولوژی   عنوان درس :

تقسیم بندی سیستم عصبی، شناخت کلی  با كلي آشنایيهدف کلی درس : 

 فیزیولوژی مغز

 
 اهداف جزئی : 

 اعمال سیستم عصبی را توضیح دهد. -1

 .را بیان کند عصبي سیستم بندي تقسیم -2

 ویژگی های دستگاه عصبی را توضیح دهد. -3

 بخشهای مختلف یک نورون را تشریح کند. -4

 ساختار توضیح دهد.طبقه بندی نورونها را از نظر عملکرد و  -5

سیناپس را تعریف کند و در مورد نورن پیش سیناپسی و نورن پس  -6

 سیناپسی توضیح دهد.

 و تقسیم بندی سیناپس ها را از نظر فیزیولوژیک توضیح دهد -7

 .نماید بیان را هركدام خواص

 انواع نوروترانسمیترها را نام ببرد. -8

زی و محیطی نام ببرد و انواع نوروگلیا را در سیتم عصبی مرک -9

 در مورد نقش آنها توضیح دهد.

 قسمتهای مختلف مغز را نام ببرد. -10

 نیمکره های مخ را نام ببرد و نقش هر قسمت را توضیح دهد. -11

 در مورد بطن های مغزی توضیح دهد. -12

قسمتهای مختلف ساقه مغز را نام ببرد و اعمال هر قسمت را  -13

 بیان کند.

 می و اعمال تاالموس را توضیح دهد.آناتو -14

 آناتومی و اعمال هیپوتاالموس را توضیح دهد. -15

 قسمتهای مختلف مخچه را نام ببرد. -16

 اعمال فیزیولوژیک مخچه را توضیح دهد. -17

بیماری های مرتبط با مخچه را نام برده و در مورد آنها  -18



 توضیح دهد.

               : ارائه طول در واالتس به پاسخ و والس طرح سخنراني،روش آموزش 

 مطلب

  : ردوب وایت و پروژكتور  ویدئوامکانات آموزشی 

 گایتون فیزیولوژي منبع درس  :

  دقیقه   5مدت زمان:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  50مدت زمان : 

 دقیقه   10مدت زمان : 

 دقیقه   40مدت زمان:  

  دقیقه  10مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه 5مدت زمان :     ارزشیابی درس 

 
 
 

 بيستم جلسه
 

 گروه آموزشی:  پرستاری       مقطع / رشته تحصیلی: کارشناسی پرستاریپرستاری و مامایی حضرت زینب )س( الرستان           :دانشکده

 26/09/98 تاريخ ارائه درس : 98-99سال تحصيلي  :  

 10-12 ساعت:                            شنبهسه روز:   فیزیولوژینام درس )واحد(  :  

 عملی-نظری نوع واحد:
 

 49 تعداد دانشجويان  :

 کامیال کمالی مسئول درس:  3 تعداد واحد:

 کامیال کمالیالفبا(:مدرسين) به ترتيب حروف  ساعت 2مدت كالس: 

 

 دستگاه عصبیفیزیولوژی   عنوان درس :

شناخت کلی با فیزیولوژی نخاع، رفلکسهای نخاعی، سیستم هدف کلی درس :  

 لیمبیک

 
 اهداف جزئی : 

 ساختمان نخاع را توضیح دهد. -1

 اعمال اختصاصی نخاع را توضیح دهد. -2

 انواع رفلکسهای نخاعی را توضیح دهد. -3



قسمتهای مختلف سیستم لیمبیک را نام ببرد و اعمال آن را  -4

 توضیح دهد.

 قسمت های مختلف پرده های مننژ را نام ببرد. -5

 نخاعی را توضیح دهد.-نقش مایع مغزی -6

               : ارائه طول در واالتس به پاسخ و والس طرح سخنراني،روش آموزش 

 مطلب

  : ردوب وایت و پروژكتور  ویدئوامکانات آموزشی 

 گایتون فیزیولوژي منبع درس  :

  دقیقه   5مدت زمان:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  50مدت زمان : 

 دقیقه   10مدت زمان : 

 دقیقه   40مدت زمان:  

  دقیقه  10مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه 5مدت زمان :     ارزشیابی درس 

 
 
 

 ميکبيست و  جلسه
 
 

 گروه آموزشی:  پرستاری       مقطع / رشته تحصیلی: کارشناسی پرستاریپرستاری و مامایی حضرت زینب )س( الرستان           :دانشکده

 1/10/98 تاريخ ارائه درس : 98-99سال تحصيلي  :  

 10-12 ساعت:                            شنبهیکروز:   فیزیولوژینام درس )واحد(  :  

 عملی-نظری نوع واحد:
 

 49 تعداد دانشجويان  :

 کامیال کمالی مسئول درس:  3 تعداد واحد:

 کامیال کمالیمدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: ساعت 2مدت كالس: 

 

 دستگاه عصبیفیزیولوژی   عنوان درس :

اعصاب مغزی و نخاعی، سیستم عصبی خود  با كلي آشنایيهدف کلی درس :  

 مختار

 
 اهداف جزئی : 



 قسمت های مختلف دستگاه عصبی محیطی را نام ببرید. -1

 اعصاب مغزی را نام ببرد و در مورد عملکرد آنها توضیح دهد. -2

 اعصاب نخاعی را نام ببرد. -3

 .دده توضیح را اتونوم دستگاه آناتومي -4

را شرح  پاراسمپاتیک و سمپاتیکشباهت ها و تفاوتهای اعصاب  -5

 .دهد

 را مختلف سیستمهای بر پاراسمپاتیک و سمپاتیک اعصاب نقش -6

 .دكن بیان

               : ارائه طول در واالتس به پاسخ و والس طرح سخنراني،روش آموزش 

 مطلب

  : ردوب وایت و پروژكتور  ویدئوامکانات آموزشی 

 گایتون فیزیولوژي منبع درس  :

  دقیقه   5مدت زمان:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  50مدت زمان : 

 دقیقه   10مدت زمان : 

 دقیقه   40مدت زمان:  

  دقیقه  10مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه 5مدت زمان :     ارزشیابی درس 

 
 
 
 

 مودبيست و  جلسه
 
 

 گروه آموزشی:  پرستاری       مقطع / رشته تحصیلی: کارشناسی پرستاریپرستاری و مامایی حضرت زینب )س( الرستان           :دانشکده

 3/10/98 تاريخ ارائه درس : 98-99سال تحصيلي  :  

 10-12 ساعت:                            نبهشسه روز:    فیزیولوژینام درس )واحد(  :  

 49 تعداد دانشجويان  : عملی-نظری نوع واحد:

 کامیال کمالی مسئول درس:  3 تعداد واحد:

 کامیال کمالیمدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: ساعت 2مدت كالس: 

 
 



 گوارش دستگاهفیزیولوژی   عنوان درس :

 حركات گوارش، دستگاه شناسي بافت و آناتوميآشنایی با هدف کلی درس :  

 گوارش دستگاه

 
 اهداف جزئی : 

 .ببرد نام را گوارش دستگاه اصلي اندامهاي -1

 .دهد توضیح را گوارش لوله بافتي خصوصیات 2-

 .دهد شرح را گوارشي صاف عضله عملکرد -3

 لوله در آهسته امواج تولید در را آن نقش و كاخال سلولهای -4

 .دهد توضیح گوارشي

 تنظیم در را گوارش دستگاه اتونوم و انتریك عصبي هاي شبكه  -5

 .دهد توضیح گوارشي فعالیتهای

 .دهد توضیح را گوارش دستگاه در اصلي حركات  -6

 .دهد شرح را روده قانون و دودي حركات بروز نحوه -7

 .دهد توضیح باریك روده در حركات انواع  -8

 .ببرد نام را كولون در حركات انواع  -9

               : ارائه طول در واالتس به پاسخ و والس طرح سخنراني،روش آموزش 

 مطلب

  : ردوب وایت و پروژكتور  ویدئوامکانات آموزشی 

 گایتون فیزیولوژي منبع درس  :

  دقیقه   5مدت زمان:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  50مدت زمان : 

 دقیقه   10مدت زمان : 

 دقیقه   40مدت زمان:  

  دقیقه  10مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه 5مدت زمان :     ارزشیابی درس 

 
 
 

 مسوبيست و  جلسه
 
 



 پرستاری       مقطع / رشته تحصیلی: کارشناسی پرستاریگروه آموزشی:  پرستاری و مامایی حضرت زینب )س( الرستان           :دانشکده

 8/10/98 تاريخ ارائه درس : 98-99سال تحصيلي  :  

 10-12 ساعت:                            نبهشیکروز:    فیزیولوژینام درس )واحد(  :  

 49 تعداد دانشجويان  : عملی-نظری نوع واحد:

 کامیال کمالی مسئول درس:  3 تعداد واحد:

 کامیال کمالیمدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: ساعت 2مدت كالس: 

 
 

 گوارش دستگاهفیزیولوژی   عنوان درس :

 انواع، آشنایی با گوارش دستگاهآشنایی با رفلکس های هدف کلی درس :  

، آشنایی با ترشحات معده، روده، لوزالمعده و صفرا، بزاقي غدد

 گوارش دستگاه در جذب و هضمآشنایی با 

 
 اهداف جزئی : 

 .دهد شرح را دفع رفلكس -1

 .دهد توضیح را بلع مراحل و جویدن -2

 .كند تشریح را آنها ساختمان و بزاقي غدد انواع  -3

 .دهد توضیح را بزاق ترشح در كننده تنظیم عوامل -4

 .دهد شرح را مري غدد ترشحات عملكرد -5

 .كند بیان را معدي غدد سلولهاي انواع ترشحات  -6

 بیان را معده تخلیه چگونگي و اسید تولید كننده تنظیم عوامل -7

 .كند

 .دهد شرح را باریك روده مخاط ترشحات -8

 .ببرد نام را لوزالمعده غده آنزیمهاي انواع -9

 .دهد توضیح را لوزالمعده ترشحات كننده تنظیم عوامل -10

 دهید توضیح را صفرا اعمال -11

 را صفرا تغلیظ و دهنده تشكیل ترکیبات صفرا، تولید مكانیسم -12

 .دهد توضیح

 .دهد شرح را صفرا تشکیل كننده تنظیم عوامل -13

 .دهد توضیح را مواد هضم در كلي اصول -14

 .دهد توضیح را كربوهیدراتها جذب و هضم -15

 .دهد توضیح ها چربي جذب و هضم -16

  .دهد توضیح را پروتئینها جذب و هضم -17

               : ارائه طول در واالتس به پاسخ و والس طرح سخنراني،روش آموزش 

 مطلب



  : ردوب وایت و پروژكتور  ویدئوامکانات آموزشی 

 گایتون فیزیولوژي منبع درس  :

  دقیقه   5مدت زمان:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  50مدت زمان : 

 دقیقه   10مدت زمان : 

 دقیقه   40مدت زمان:  

  دقیقه  10مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه 5مدت زمان :     ارزشیابی درس 

 
 

 )امتحان پايان ترم( چهارمبيست و  جلسه
 
 
 
 
 
 
 


