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 معرفی درس:

 وریاضی فیزیکل ها با کمک روابط و اصوآنهای مختلف بدن و درک دقیق عملکرد دانش بررسی نحوه کارکرد اندام ،یفیزیولوژ

گیری طرح کلی بدن سالم در ذهن دانشجویان حوزه علوم پزشکی و ، فیزیولوژی به شکلبیوشیمیو  ناتومیر آدر کنا. باشدمی

 .فهم فیزیولوژی بسیار مهم و کلیدی است ،هابیماری پاتولوژی کند، همچنین برای اطالع ازپیراپزشکی کمک می

 

 

 

 

 

 

 اتاق عمل –کارشناسی : تحصیلیمقطع و رشته  اتاق عمل پرستاری حضرت زینب )س( الرستان   گروه آموزشی:  دانشکده :  

 1 :  تعداد واحد 2 فیزیولوژی :  نام درس

 نظری نوع واحد :

 8-10چهارشنبه   روز و ساعت برگزاری کالس: 1 فیزیولوژی  پیش نیاز:

 دانشکده پرستاری حضرت زینب )س( الرستان         مکان برگزاری:

 حسین ظریف کاردکتر امیرمسئول برنامه : 

 a.zarifkar@larums.ac.irآدرس پست الکترونیکی:                 52245009:       دانشکده تماس شماره

 حسین ظریف کاردکتر امیر مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(:

 دکتر امیرحسین ظریف کارتهیه و تنظیم : 

 30/10/1401بازنگری: تدوین/ تاریخ

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ریزی درسی و آموزشی

 
گروه اتاق عمل     

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C
mailto:a.zarifkar@larums.ac.ir


 

 
 عناوین کلی این درس شامل موارد زیر می باشد :

 

 دستگاه گوارشفیزیولوژی  (1

 عصبی دستگاه فیزیولوژی (2

 حس های ویژه فیزیولوژی (3

 غدد درون ریز دستگاهفیزیولوژی  (4



 هدف کلی 

 دستگاه گوارشژی آشنایی با مبانی فیزیولو (5

 

 

 اهداف اختصاصی 

 در پایان دوره دانشجو باید بتواند:

 

 ساختار آناتومیکی دستگاه گوارش را تشریح کند  (1

  .بیان کندپتانسیل های عضالت دستگاه گوارش و مراکز پیس میکری را  (2

 انواع غدد بزاقی و نوع ترشحات آنها راتوضیح دهد (3

 عمل بلع و انواع آن را توضیح دهد (4

 مراحل مختلف بلع حلقی را توضیح دهد (5

 ترشحات معده را توصیف کرده و نحوه تنظیم آنها را شرح دهد (6

 .هضم و جذب را در معده توضیح دهد (7

 .دحرکات معده و نحوه کنترل تخلیه معده را توضیح ده (8

 .اعمال ترشحی و حرکتی روده باریک را توضیح دهد (9

 .هضم و جذب را در روده باریک توضیح دهد (10

 .عمال ترشحی و حرکتی روده بزرگ توضیح دهد (11

 .هضم و جذب را در روده بزرگ توضیح دهد (12



 

 

 هدف کلی 

 دستگاه عصبیآشنایی با عمکرد 

 

 اهداف اختصاصی 

 در پایان دوره دانشجو باید بتواند:

 

 .سازماندهی آناتومیک و فیزیولوژیک سیستم عصبی را توضیح دهد (1

 .انواع سیناپس شیمیایی و الکتریکی را توضیح دهد  (2

 .را توضیح دهد  (عضله – سیناپس عصب) سیناپس شیمیایی (3

 .اجزای سیناپس شیمیایی و عملکرد هر جز را توضیح دهد  (4

 .مکانیسم فعالیت سیناپس شیمیایی را توضیح دهد  (5

 .موثر بر فعالیت سیناپس شیمیایی را توضیح دهدعوامل  (6

 .قشر حسی مغز و نواحی مختلف آن را توضیج دهد  (7

 .قشر حرکتی و نواحی مختلف آن را توضیح دهد (8

 .نواحی برودمن در قشر مغز مراکز کنترل خشم و هیجان و حافظه را تعریف کند  (9

 .سیستم اتونوم را توضیح دهد (10

 

 هدف کلی 

 حواس ویژهآشنایی با 

 

 اهداف اختصاصی 

 

 در پایان دوره دانشجو باید بتواند:



 

 نواحی ثانویه و عملکرد آنها را بیان نماید. قشر اولیه بینایی و (1

 پردازش و آنالیز اطالعات بینایی شرح دهد. (2

 سازوکار کلی سیستم بینایی، اپتیک چشم و مشکالت آنرا شرح دهد. (3

 انواع گیرندهای بینایی، خصوصیات فیزیولوژیک آنها راتوضیح دهد. (4

 فعالیتهای عصبی شبکیه را توصیف کند. (5

 اعمال گوش خارجی، گوش میانی و گوش داخلی را بیان نماید. (6

 ی حلزون )گوش داخلی( برای جابجایی با فرکانسهای مختلف صوت توضیح دهد.تفاوت ساختاری بخشهای غشای پایه ا (7

 ن را در سلولهای مژکدار شرح دهد.مکانیسم مکانوالکتریکال ترانسداکش (8

 ویژگیها و نقش سلولهای مژکدار خارجی با سلولهای مژکدار داخلی مقایسه نماید. (9

 مسیر شنوایی و ویژگیهای آن را توضیح دهد. (10

 مکانیزم تعیین جهت صوت و نقش هسته زیتونی فوقانی را شرح دهد. (11

 روش تعیین کری عصبی و کری هدایتی با ادیومتری توضیح دهد. (12

 ساز وکار سیستم شنوایی، ساختمان و مکانیزمهای حلزونی را بیان کند.  (13

 رتکس شنوایی را توصیف کند.ومکانیزمهای ک (14

 

 هدف کلی 

 دستگاه غدد درون ریزآشنایی با 

 

 اهداف اختصاصی 

 

 بتواند:در پایان دوره دانشجو باید 

 

 .ماهیت هورمون و اهمیت غدد درون ریز و هورمونها را شرح دهد (1

 .هیپوفیزی را شرح دهد –محور هیپوتاالموسی  (2

 .هورمونهای بخش قدامی غده هیپوفیز و عمل آنها را توضیح دهد (3

 .هورمونهای بخش خلفی غده هیپوفیز و عمل آنها را توضیح دهد (4

  .برده و اعمال آنها را شرح دهد انواع هورمونهای غدد فوق کلیوی را نام (5

 .مکانیسم کنترل ترشح هورمونهای غدد فوق کلیوی را توضیح دهد (6

  .ساختمان عملی لوزالمعده را توصیف کند (7

 .انواع هورمونهای لوزالمعده را را نام برده و تفاوت آنها را توضیح دهد (8



  .اثرات هورمونهای لوزالمعده را شرح دهد (9

 .ط لوزالمعده را توضیح دهدنحوه تنظیم قند خون توس (10

  .دیابت و انواع آن را توضیح دهد (11

  .ساختمان عملی غده تیروئید را توصیف کند (12

 .هورمونهای تیروئیدی و عملکرد آنها را نام ببرد (13

 ساختمان عملی غده پاراتیروئید را توصیف کند (14

 .توضیح دهد انواع هورمونهای دخیل در تنظیم کلسیم خون را نام برده و ویژگیهای آنها را (15

  .نحوه تنظیم کلسیم خون را شرح دهد (16

 .تاثیر هورمون های جنسی بر بدن را توضیح دهد (17

 

 

 روش آموزش

 

 ترکیبیمجازی                                                               حضوری

 شرایط اجراء

 

 امکانات آموزشی: 
  و با استفاده از نرم افزارهایی شامل سامانه نوید و کامپیوتر ویدوئو پروژکتور ،اسالید پروژکتور 

 

 

 

  منابع درسی: 

 خیر   بلی  در نظر دارید؟ درسی خاصی برای معرفی به دانشجویان به عنوان منبعمقاله /آیا کتاب 

 :در صورت وجود جدول زیر را تکمیل کنید 

 سال و نوبت چاپمشخصات کتاب شامل عنوان، نویسندگان،مترجمین، انتشارات، 
های مشخص صفحات و  فصل

 مطالعهشده برای 

 ، ترجمه دکتر حوری سپهری، آخرین چاپگایتون پزشکی فیزیولوژی

 

 

 

 

 

 



 

 

 مشخصات مقاله شامل عنوان، نویسندگان، مجله، سال و شماره انتشار و صفحات
نحوه دسترسی دانشجویان به 

 مقاله

 

 

 

 

 

 

 

 

  در صورتی که در نظر دارید جزوه یا هر نوع محتوای دیگری )مانند فیلم، مجموعه اسالید و ...( عالوه بر

، مشخصات آن را ذکر کنید و به دانشجویان معرفی کنید منبع درسیکتاب فوق یا به تنهایی به عنوان 

 آن را ضمیمه نمایید: فایل

 
 و ... است. های دیگر دانشگاهمحتوای بارگذاری شده بر روی سامانهمنظور اسالید پاور پوینت، جزوه، فیلم آموزشی،  *

 

  منبع در صورتی که در نظر دارید محتوای دیگری )مانند کتاب، مجموعه اسالید، جزوه و ...( را به عنوان

، مشخصات کامل آن را ذکر کنید. )در سامانه قسمتی جداگانه برای به دانشجویان معرفی کنید مطالعه بیشتر

 این موارد در نظر گرفته شده است.(

. 
1 ....................................................................................................................................................................................................................... 

2 ....................................................................................................................................................................................................................... 

3 ....................................................................................................................................................................................................................... 

 *نوع محتوا
 عنوان و مؤلفین/مشخصات شامل 

 کنندگانتهیه
 توضیحات

آماده بودن فایل برای 

 ** بارگذاری

    

    

    

    

    



4........................................................................................................................................................................................................ 

 

 

 

 

 آزمون های خود ارزیابی 

 خیر   بلی  اید؟. آیا برای درس خودآزمون در نظر گرفته1

 ها را ذکر کنید.در صورت وجود تعداد و نوع خودآزمون 

 مهلت ارائه بازخورد به تکالیف مهلت پاسخ دادن دانشجویان نوع آزمون عنوان آزمون شماره
 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

   

 

 

 های دانشجویانتکالیف و پروژه 

 طول ترم فیتکال 

 شماره
عنوان 

 تکلیف
 شرح تکلیف

مهلت پاسخ 

دادن 

 دانشجویان

مهلت فیدبک 

 دادن مدرس
هدف از ارائه 

 تکلیف

 

 

     



 

 

 پروژه درسی 

 خیر   بلی  اید؟در نظر گرفتهمیان ترم /. آیا برای درس خود پروژه پایان ترم 1

 در صورت پاسخ مثبت شرح مختصر و هدف از ارائه آن را بنویسید:           

..........................................................................................................................................................................................................  

................... ......................................................................................................................................................................................................  

 یریادگییها تیفعال ریسا 

مباحثه دقت  تیو هدا ی(، وجود دارد. اگر در طراحرهمزمانیاتاق بحث )غ یامکان فعال ساز در سامانه

به  لی. در صورت تمادینما یادیکمک ز انیدر دانشجو یتواند به پرورش تفکر انتقاد-یانجام شود م یکاف

 :دیینما لیرا تکم ریامکان موارد ز نیاستفاده از ا

 )اتاق بحث )فورم 

بحث:  موضوع

.................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................ 

 ارزشیابی دانشجویان 

 بارم نمره موارد ارزشیابی

 - آزمون میان ترم

 18 آزمون پایان ترم

 1 شرکت فعال در کالس و حضور و غیاب

 1 تکالیف و سایر فعالیت ها

 

 مقررات 

 قوانین آموزشی: مطابق حداقل نمره قبولی



 :مطابق قوانین آموزشی                                       تعداددفعات مجاز غیبت در کالس

 

 

 فیزیولوژی درس بندی زمان جدول

 ساعت ارائه تاریخ ارائه
موضوع 

 جلسه
 نحوه ارائه مدرس

امکانات مورد 

 نیاز

روش 

 ارزشیابی

19/11/01 8-10 

 

فیزیولوژی 

دستگاه 

 گوارش

 

دکتررررررررر 

امیرحسرررین 

 ظریف کار

 حضوری

 و ویدئو پروژکترور 

 وایتبورد

آزمون میان ترم، 

آزمررون پایرران  

 ترم، تکلیف

26/11/01 8-10 

 

فیزیولوژی 

دستگاه 

غدد درون 

 ریز

 

دکتررررررررر 

امیرحسرررین 

 ظریف کار

 حضوری

 و ویدئو پروژکترور 

 وایتبورد

آزمون میان ترم، 

آزمررون پایرران  

 ترم، تکلیف

3/12/01 8-10 

فیزیولوژی 

دستگاه 

غدد درون 

  ریز

دکتررررررررر 

امیرحسرررین 

 ظریف کار

 حضوری

 و ویدئو پروژکترور 

آزمون میان ترم،  وایتبورد

آزمررون پایرران  

 ترم، تکلیف



 

10/12/01 8-10 

فیزیولوژی 

دستگاه 

غدد درون 

  ریز

دکتررررررررر 

امیرحسرررین 

 ظریف کار

 حضوری

 و ویدئو پروژکترور 

 وایتبورد

آزمون میان ترم، 

آزمررون پایرران  

 ترم، تکلیف

24/12/01 8-10 

 

فیزیولوژی 

دستگاه 

 عصبی

دکتررررررررر 

امیرحسرررین 

 ظریف کار

 حضوری

 و ویدئو پروژکترور 

آزمون میان ترم،  وایتبورد

آزمررون پایرران  

 ترم، تکلیف

16/1/02 8-10 

دستگاه 

 عصبی

دکتررررررررر 

امیرحسرررین 

 ظریف کار

 حضوری

 و ویدئو پروژکترور 

 وایتبورد

آزمون میان ترم، 

آزمررون پایرران  

 تکلیفترم، 

30/1/02 8-10 

دستگاه 

  عصبی

دکتررررررررر 

امیرحسرررین 

 ظریف کار

 حضوری

 و ویدئو پروژکترور 

 وایتبورد

آزمون میان ترم، 

آزمررون پایرران  

 ترم، تکلیف



6/2/02 8-10 

فیزیولوژی 

 حواس ویژه

دکتررررررررر 

امیرحسرررین 

 ظریف کار

 حضوری

 و ویدئو پروژکترور 

 وایتبورد

آزمون میان ترم، 

آزمررون پایرران  

 ترم، تکلیف

13/2/02 8-10 

 

 آزمون

دکتررررررررر 

امیرحسرررین 

 ظریف کار

 حضوری

 

 

 


