
  

 
 

 

 

 (COURSE PLAN)وره  طرح د

 

 پرستاری         گروه آموزشی:          الرستان      )س( حضرت زینب و مامایی پرستاری  دانشکده :

 کارشناسی پرستاری مقطع و رشته تحصیلی: 

/. واحد 5 -واحد نظری 2.5) 3 :  تعداد واحد فيزيولوژي  :  نام درس

 عملی(
 عملی-نظری  نوع واحد :

  روز و ساعت برگزاری کالس:   ندارد پیش نیاز:

شنبه سه ، 10-12 نبهشيکواحد نظری: )

12-10) 

سه  17-19 ،15-17نبه شيکواحد عملی: )

 (17-19، 15-17 شنبه 

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ریزی درسی و آموزشی

 
گروه اتاق عمل     

 



 

 

 مقدمه:

 
های مختلف بدن و درک دقيق  دانش بررسی نحوه کارکرد اندام ،یفيزيولوژ

ر در کنا. باشد می رياضی و فيزيکل ها با کمک روابط و اصوآنعملکرد 

گيری طرح کلی بدن سالم در ذهن  ، فيزيولوژی به شکلبيوشيمیو  ناتومیآ

 کند، همچنين برای اطالع از دانشجويان حوزه علوم پزشکی و پيراپزشکی کمک می

 .ها فهم فيزيولوژی بسيار مهم و کليدی است بيماری پاتولوژی

 
 :عناوين كلي اين درس شامل موارد زير مي باشد 

 

 سلول فيزيولوژی (1

 عضله و عصب یفيزيولوژ (2

 خون فيزيولوژی (3

  قلب فيزيولوژی (4

 خون گردشدستگاه  ( فيزيولوژی5

 تنفس  فيزيولوژی (6

 ها کليه فيزيولوژی (7

 ريز درون غدد فيزيولوژی (8

 دستگاه عصبی فيزيولوژی (9

 گوارش فيزيولوژی (10

 

 

 هدف كلي 
 

، مکانيسم انتقال از دو سوی غشا  آشنايي با فيزيولوژي سلول، غشای سلول،

 نورون در عصبي پيام انتقال و عمل پتانسيل استراحت، پتانسيل با آشنايي

 

  اهداف اختصاصي 
 

  مکان برگزاری:

 )س( زينب حضرت و مامايی یپرستار دانشكده
 الرستان

 

 کاميال کمالی مسئول برنامه :  

 کاميال کمالی مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(:

 کاميال کمالی تهیه و تنظیم : 

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/%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


 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:
 

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

 .ببرد نام فيزيولوژي ديدگاه از را سلول مختلف اجزاء -2

 دهد. توضيح را سلولي غشاء ساختمان -3

 .دهد شرح را سلولی غشای خواص-4

 ترکيبات مايعات داخل و خارج سلولی را بداند.تفاوت -5

 .ببرد نام را درغشاء موجود كانالهاي انواع -6

  با ذکر مثال توضيح دهد.را غشايي انتقالهاي مختلف اشكال -7

 .ببرد نام را برآن موثر و عوامل نموده تعريف را مواد انتشار -8 

 دهد. توضيح را فعال انتقال انواع -9

 تعريف کند.اسمز را  -10

 تفاوت محلولهای ايزوتونيک، هايپوتونيک و هايپرتونيک را توضيح دهد -11

 .ببرد نام را غشاء استراحت پتانسيل كننده ايجاد عوامل -12

 .نمايد بيان را عمل پتانسيل يك تشكيل مختلف مراحل -13

 .نمايد بيان فيبرهای عصبی در را سيگنال يك انتقال چگونگي -14

 

 

 هدف كلي 

 

در عضله اسکلتی،  انقباض -تحريک ، مكانيسماسکلتی عضله با ساختمان آشنايي

 صافدر عضله  انقباض -، مكانيسم تحريکصاف عضله با ساختمان آشنايي

 

  اهداف اختصاصي 

 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 

 .دهد شرح را اسکلتی عضالت ساختار آناتوميک -1

 بيان کند. مشخصات کلی عضالت اسکلتی را-2

 بيان را و تروپوميوزين تروپونين ميوزين، اكتين، ملكولي مشخصات -3

 .نمايد

 ساختار سارکومر را شرح دهد. -4

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

در سلولهای عضله  را  Excitation-Contraction Coupling انقباض-تحريک زوج -6

 .دهد شرحاسکلتی 



 منابع انرژی در عضله را شرح دهد. -7

 انقباض ايزومتريک و ايزوتونيک را توضيح دهد.-8

 .ببرد نام را ان انواع و شرح دهد را صاف عضله ساختمان-9

 .دهد توضيح را انقباض در كالمودولين-كلسيم نقشو  انقباض سممکاني-10

 .كند بيان را فسفاتاز و كيناز ميوزين آنزيمهای عملکرد-11

 انقباض در عضله صاف را با عضله اسکلتی مقايسه کند.-12

 

 هدف كلي 
 

آشنايی با ، قرمز، گلبول سفيد گلبول با مواد تشکيل دهنده خون، آشنايي

 خون پالکت، انعقادانواع گروه های خونی، 

 

  اهداف اختصاصي 
 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 

 .دهد شرح را خون دهنده تشكيل مواد-1

 .دهد توضيح را پالسما و سرم تفاوت-2

 اعمال و وظايف خون را توضيح دهد.-3

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

 .دهد شرح را آن عملكرد هموگلوبين و ساختمان-5

 را در شرايط هيپوکسی توضيح دهد. RBCنحوه تنظيم -6

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

 را تعريف کند.هماتوکريت -8

 .دهد توضيح را بافت و پالسما در آهن ذخيره فرم -9

 .دهد شرح را آن انواع و آنمي -10

 .شود آشنا سيستمی پلیبا  -11

 .شود آشنا سفيد گلبولهای فيزيولوژی با دانشجو -12

 توضيح دهد.انواع گلبولهای سفيد و مبدا ساخته شدن آنها را  -13

 نقشهای سلولهای مختلف گلبول سفيد را بيان کند.-14

  .دهد شرح را فاگوسيتوز و شيميوتاکسی پديده -15

 تفاوت فاگوسيتوز در نوتروفيل ها و ماکروفاژها را توضيح دهد.-16

 انواع ماکروفاژهای بافتی را نام ببرد.-17

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

 .کند تعريف را لکوپنی و لکوسيتوز -19

 .شود آشنا خونی گروههای بندی تقسيم با دانشجو-20

 را توضيح دهد. ABO  سيستم در خونی گروههای-21



 و تفاوت آنها را بيان کند. کند ليسترا  Rh سيستم ژنهای آنتی-22

 .دهد توضيح را جنينی اريتروبالستوز-23

 .کند ليست را پالکتها ويژگيهای -24

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

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

 .دهد شرح را پالکتی ميخ تشکيل چگونگی -27

 .شود آشنا خون انعقاد مراحل با دانشجو -28

 .دهد شرح را لخته انحالل -29

 شرايط عادی بيان کند.عوامل يا فاکتورهای ضد انعقادی را در -30

 مقايسه کند. Bرا با هموفيلی  Aهموفيلی -31

آزمايش اندازه گيری مدت زمان انعقاد به روش لوله مويينه را توضيح -32

 دهد.

 آزمايش زمان خونروی يا زمان سيالن خون را توضيح دهد.-33

 

 هدف كلي 
 

آشنايی با پتانسيل عمل  ،قلب هدايتي سيستم تحريکی قلبي، عضله با آشنايي

 الكتروكارديوگرام قلب، عمل قلبي، تنظيم سيكل قلبی، بررسی

 

  اهداف اختصاصي 
 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 
 موقعيت قرارگيری قلب را توضيح دهد.-1

 چهار حفره قلب را نام ببرد و چگونگی جريان خون بين آنها را شرح دهد.-2

 .كند بيان را پاپيلر عضالت و قلب هاي دريچه كار و محل -3

 .گردش خون ريوی و سيستميک را توضيح دهد-4

 .توضيح دهدقلب را عضله تغذيه -5

 .ببرد نام را قلب ديواره دهنده تشكيل هاي اليه -6

 .قلب را بيان کند مشخصات عضله-7

 .دهد توضيح را قلب سيتيوم سن-8

 .نام ببردانواع سلولهای قلبی را بر اساس عملکرد -9

 ببرد. نام را قلب هدايتي-تحريکی سيستم دهنده تشكيل اجزاء -10

 .مسيرهای هدايتی در قلب را توضيح دهد-11

 .عمل در عضله قلب را شرح دهد پتانسيل -12

و نيروی انقباضی  قلب ضربانبر را پاراسمپاتيك و سمپاتيك اعصاب اثر -13

 .دهد شرح قلب

 را بر قلب بيان کند.اثرات يونها و درجه حرارت -14



 .كند ليست را آن مراحل و تعريف را قلبي سيكل -15

 .بداند را كدام هر ايجاد علت و قلبي صداهاي -16

اصطالحات حجم پايان دياستولی، حجم پايان سيستولی، حجم ضربه ای، کسر -17

 تخليه، پيش بار و پس بار را تعريف کند.

 دهد.مکانيسم فرانک استارلينگ را توضيح -18

 برون ده قلبی را تعريف کند.-19

 .نمايد بيان را طبيعی الکتروکارديوگرام يک مشخصات-20

 .را توضيح دهد  P-QRS-Tاشتقاقها و امواج-21

 تعيين کند.قلب را از روی الکتروکارديوگرام  تعداد ضربان-22

 

 

 هدف كلي 

 

فشار  تنظيم مويرگي، تبادالت، آن با مرتبط فيزيكي اصول و خون گردش ساختار

 خون جريان خون، تنظيم

 

  اهداف اختصاصي 

 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 
 
 اجزای دستگاه گردش خون را نام ببرد. -1

 اعمال دستگاه گردش خون را توضيح دهد. -2

 . توضيح دهد را خوني عروق ساختمان-3

 .دهد شرح را ريوي و سيستميك خون گردش -4

تعريف کند و عوامل موثر بر آن را طبق قانون پوازی جريان خون را  -5

 توضيح دهد.

 رابطه سطح مقطع و سرعت جريان خون را توضيح دهد. -6

 .دهد شرح را گردبادي و اي تيغه خون جريان انواع -7

 فشار خون را تعريف کند و نحوه اندازه گيری آنرا توضيح دهد. -8

 .بداند را انها بر موثر عوامل و نبض و تعداد نبض را تعريف کند فشار -9

 فشار متوسط شريانی را توضيح دهد. -10

 .دهد شرح را مويرگ در مواد تبادل و مويرگي خون گردش -11

 .توضيح دهد را لنفاوي سيستم -12

 مکانيسم های کنترل فشار خون را توضيح دهد.-13

 مکانيسم های کنترل جريان خون را توضيح دهد. -14



 .نمايد بيان را خون جريان مدت دراز و حاد موضعي كنترل-15

 .دهد شرح را خون جريان و هورمورال( عصبي) کنترل عمومی -16

 

 هدف كلي 

 

 تبادالت، آن بر موثر فيزيكي عوامل و تنفس مكانيك ريه، ساختار با آشنائي

 تنفس تنظيم گازي،

 

  اهداف اختصاصي 

 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 

 .دهد شرح را  تنفس دستگاه آناتومي– 1

 را توضيح دهد. ريه هااعمال -2

 .بداند را ها ريه در تنفسي ناحيه و كننده هدايت مسيرهاي ساختمان-3

 شرح را بازدم و دم مكانيسم و برده نام را بازدمو  دم تنفسی در عضالت -4

 .دهد

 .دهد شرح را فيزيولوژيك و آناتوميك مرده فضاي -5

 .دهد توضيح را ها ريه در سطحي كشش نقش و سورفكتانت-6

 .ببرد نام را ريوي ظرفيتهاي و حجمها و نموده توصيف را اسپيرومتري -7

 .دهد توضيح را ريوي خون گردش -8

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

 شرح را و دی اکسيدکربن( اكسيژن) گازهای تنفسی در خون انتقال چگونگي -10

 .دهد

 .دهد شرح را هموگلوبين اكسي تجزيه منحني -11

 .بداند را هموگلوبين اكسي تجزيه منحني بر موثر فاكتورهاي -12

 .دهد شرح را قوانين بور و هالدان-13

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

 .دهد توضيح تنفس

 دهد.کنترل عصبی و شيميای تنفس را توضيح  -15

 

 

 هدف كلي 
 

 خودتنظيمي ،GFRتعيين كننده   فاكتورهاي ها، كليه ساختار با يآشناي

، نفرون طول در ترشح و بازجذب مكانيسم با آشنائي،  GFRو  كليه خون جريان

 باز و اسيد تعادل مکانيسم های فيزيولوژيک در تنظيم با يآشناي



 

  اهداف اختصاصي 
 

 بتواند:دانشجو  در پایان دوره باید 

 

 

 شرح اختصار به را ادراري سيستم دهنده تشكيل اجزاء و كليه ساختمان -1

 .دهد

 ببرد. نام را نفرون مختلف هاي بخش -2

 گردش خون کليوی را توضيح دهد.-3

 ترشح و بازجذب فيلتراسيون، شامل در تشکيل ادرار كليه پايه فرايندهاي -4

 .كند بيان را

5- GFR دهد توضيح را آن تشکيل نحوه و. 

 .دهد شرح را پروگزيمال توبول در يونها و مواد بازجذب -6

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

 .دهد شرح ديستال توبول در را يونها و مواد انتقال -8

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

 .دهد شرح مركزي كننده جمع مجاري در را يونها و مواد انتقال -10

 مکانيسم رقيق و غليظ شدن ادرار را توضيح دهد  -11

 .كليه توضيح دهد تنظيمي در مورد خود -12

 .دهد شرح را تنظيمي خود با آن تباط ار و گلومرولي جنب دستگاه -13

 .توضيح دهد را توبوگلومروالر فيدبک -14

 الکتروليتها را توضيح دهد.کنترل حجم مايع خارج سلولی و غلظت  -15

  مکانيسم دفع ادرار را شرح دهد-16

 .كند بيان را باز و اسيد مفهوم -17

را توضيح تنظيم تعادل اسيد و باز  درمکانيسم های فيزيولوژيک انواع  -18

 دهد.

 .شرح دهد را آلكالوز و اسيدوز علل و انواع -19

 

 هدف كلي 
 

 خلفي، هيپوفيز هاي هورمون هيپوفيز، غده ريز، درون غدد با كلي آشنائي

 غدد هاي هورمون فيزيولوژيك اثرات و توليد نحوه، پروالكتين و رشد هورمون

 غده هاي هورمون فيزيولوژيك اثرات و توليد نحوه، پاراتيروئيد و تيروئيد

 پانكراس و كليوي فوق

 

  اهداف اختصاصي 
 



 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:
 

 .كند بيان را هورمون و اندوكرين دستگاه تعريف -1

 .دهد توضيح آن شيميايي ساختمان و هورمون -2

 .كند بيان را هورمونها و ترشح ذخيره توليد، چگونگي -3

 .دهد شرح را ها گيرنده بر هورمونها عملکرد -4

 .دهد شرح را هيپوفيز مختلف بخشهای از مترشحه هورمونهای وظايف -5

 را هيپوتاالموس با آن ارتباط و هيپوفيز غده شناسي بافت و آناتومي -6

 .كند بيان

 .دهد شرح را توسين اكسي هورمون ترشح كنترل نحوه و فيزيولوژيك اثرات -7

 .دهد شرح را ادراري ضد هورمون ترشح كنترل نحوه و فيزيولوژيك اثرات -8

 .دهد شرح را رشد هورمون ترشح كنترل نحوه و فيزيولوژيك اثرات -9

 .دهد شرح را رشد هورمون ترشح اختالالت -10

 پروالكتين را شرح دهد هورمون ترشح كنترل نحوه و فيزيولوژيك اثرات  -11

 .دهد شرح را تيروئيد غده شناسي بافت و آناتومي -12

 .كند بيان را آنها اجزاء و تيروئيدي هاي هورمون توليد نحوه -13

 .دهد شرح را تيروئيدي هاي هورمون فيزيولوژيك اثرات -14

 .كند بيان را تيروئيدي هاي هورمون ترشح تنظيم -15

 .دهد توضيح را تيروئيدي هاي هورمون ترشح اختالالت -16

 .دهد شرح را پاراتيروئيد غده شناسي بافت و آناتومي -17

 .دهد شرح آن هورمونهای و پاراتيراتيروييد غده -18

 .كند تشريح را استخوان ساختمان -19

 .كند بيان را پاراتيروئيد هورمون بوسيله كلسيم جذب مكانيسم -20

 .دهد شرح را پاراتورمون نقش و استخوان از جذب و رسوب -21

 دهد شرح كلسيم جذب بر را آن اثر و D ويتامين  توليد نحوه -22

 .كند بيان را پاراتيروئيد هورمون ترشح تنظيم -23

 .دهد توضيح را پاراتيروئيد هورمون ترشح اختالالت -24

 .كند بيان را تونين كلسي هورمون ترشح تنظيم و توليد نحوه -25

 .دهد توضيح را كلسيم غلظت تنظيم در تونين كلسي اثر  -26

 .دهد شرح را كليوي فوق غده شناسي بافت و آناتومي -27

 .ببرد نام را كليوي فوق غده قشري قسمت هاي هورمون -28

 .دهد شرح را آلدوسترون هورمون تنظيم نحوه و فيزيولوژيك اثرات -29

 .دهد توضيح را آلدوسترون هورمون ترشح اختالالت -30

 .دهد شرح را كورتيزول هورمون تنظيم نحوه و فيزيولوژيك اثرات -31

 .دهد شرح را استرس و التهاب در كورتيزول اثر -32

 .دهد توضيح را كورتيزول هورمون ترشح اختالالت -33



 .كند بيان را كليه فوق قشر هاي آندروزن كلي خصوصيات -34

 .دهد شرح را پانكراس غده شناسي بافت و آناتومي -35

 .ببرد نام را پانكراس غده هاي هورمون -36

 .دهد شرح را انسولين تنظيم نحوه و فيزيولوژيك اثرات -37

 .دهد توضيح را آن انواع و ديابت بيماري -38

 .دهد شرح را گلوكاگون تنظيم نحوه و فيزيولوژيك اثرات -39

 .كند بيان را سوماتوستاتين كلي خصوصيات -40

 

 . هدف كلي 
 

تقسيم بندی سيستم عصبی، شناخت کلی فيزيولوژی مغز، شناخت  با كلي آشنايي

 با كلي آشناييکلی فيزيولوژی نخاع، رفلکسهای نخاعی، سيستم ليمبيک، 

 اعصاب مغزی و نخاعی، سيستم عصبی خود مختار

 

  اهداف اختصاصي 
 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:
 

 اعمال سيستم عصبی را توضيح دهد. -1

 .را بيان کند عصبي سيستم بندي تقسيم -2

 ويژگی های دستگاه عصبی را توضيح دهد. -3

 بخشهای مختلف يک نورون را تشريح کند. -4

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

سيناپس را تعريف کند و در مورد نورن پيش سيناپسی و نورن پس سيناپسی  -6

 توضيح دهد.

 هركدام خواص و تقسيم بندی سيناپس ها را از نظر فيزيولوژيک توضيح دهد -7

 .نمايد بيان را

 انواع نوروترانسميترها را نام ببرد. -8

واع نوروگليا را در سيتم عصبی مرکزی و محيطی نام ببرد و در مورد ان -9

 نقش آنها توضيح دهد.

 قسمتهای مختلف مغز را نام ببرد. -10

 نيمکره های مخ را نام ببرد و نقش هر قسمت را توضيح دهد. -11

 در مورد بطن های مغزی توضيح دهد. -12

 ل هر قسمت را بيان کند.قسمتهای مختلف ساقه مغز را نام ببرد و اعما -13

 آناتومی و اعمال تاالموس را توضيح دهد. -14

 آناتومی و اعمال هيپوتاالموس را توضيح دهد. -15

 قسمتهای مختلف مخچه را نام ببرد. -16



 اعمال فيزيولوژيک مخچه را توضيح دهد. -17

 بيماری های مرتبط با مخچه را نام برده و در مورد آنها توضيح دهد. -18

 .كنيد تشريح مغز ای قاعده های عقده آناتومي -19

 .دهيد توضيح آن عاليم هانتينتگون كره و پاركينسون بيماری -20

 ساختمان نخاع را توضيح دهد. -21

 اعمال اختصاصی نخاع را توضيح دهد. -22

 انواع رفلکسهای نخاعی را توضيح دهد. -23

 اعمال آن را توضيح دهد. قسمتهای مختلف سيستم ليمبيک را نام ببرد و -24

 قسمت های مختلف پرده های مننژ را نام ببرد. -25

 نخاعی را توضيح دهد. -نقش مايع مغزی -26

 قسمت های مختلف دستگاه عصبی محيطی را نام ببريد. -27

 اعصاب مغزی را نام ببرد و در مورد عملکرد آنها توضيح دهد. -28

 اعصاب نخاعی را نام ببرد. -27

 .دده توضيح را اتونوم دستگاه توميآنا -29

 .را شرح دهد پاراسمپاتيک و سمپاتيکشباهت ها و تفاوتهای اعصاب  -30

 .دكن بيان را مختلف سيستمهای بر پاراسمپاتيک و سمپاتيک اعصاب نقش -31

 

 هدف كلي 

 

، گوارش دستگاه حركات گوارش، دستگاه شناسي بافت و آناتوميآشنايی با 

، آشنايی بزاقي غدد انواع، آشنايی با گوارش دستگاهآشنايی با رفلکس های 

 گوارش دستگاه در جذب و هضمبا ترشحات معده، روده، لوزالمعده و صفرا، 

 

  اهداف اختصاصي 

 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 

 .ببرد نام را گوارش دستگاه اصلي اندامهاي -1

 .دهد توضيح را گوارش لوله بافتي خصوصيات 2-

 .دهد شرح را گوارشي صاف عضله عملکرد -3

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

 .دهد توضيح

 فعاليتهای تنظيم در را گوارش دستگاه اتونوم و انتريك عصبي هاي شبكه  -5

 .دهد توضيح گوارشي

 .دهد توضيح را گوارش دستگاه در اصلي حركات  -6



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

 .دهد توضيح باريك روده در حركات انواع  -8

 .ببرد نام را كولون در حركات انواع  -9

 .دهد شرح را دفع رفلكس -10

 .دهد توضيح را بلع مراحل و جويدن -11

 .كند تشريح را آنها ساختمان و بزاقي غدد انواع  -12

 .دهد توضيح را بزاق ترشح در كننده تنظيم عوامل -13

 .دهد شرح را مري غدد ترشحات عملكرد -14

 .كند بيان را معدي غدد سلولهاي انواع ترشحات  -15

 .كند بيان را معده تخليه چگونگي و اسيد توليد كننده تنظيم عوامل -16

 .دهد شرح را باريك روده مخاط ترشحات -17

 .ببرد نام را لوزالمعده غده آنزيمهاي انواع -18

 .دهد توضيح را لوزالمعده ترشحات كننده تنظيم عوامل -19

 دهيد توضيح را صفرا اعمال -20

 توضيح را صفرا تغليظ و دهنده تشكيل ترکيبات صفرا، توليد مكانيسم -21

 .دهد

 .دهد شرح را صفرا تشکيل كننده تنظيم عوامل -22

 .دهد توضيح را مواد هضم در كلي اصول -23

 .دهد توضيح را كربوهيدراتها جذب و هضم -24

 .دهد توضيح ها چربي جذب و هضم -25

  .دهد توضيح را پروتئينها جذب و هضم -26

 

 

 

 

 روش آموزش 
 

 ،مطلب ارائه طول در واالتس به پاسخ و والس طرح سخنراني 

 

 شرايط اجراء
 

 ردوب وايت و پروژكتور ويدئو از استفاده 

 

  امكانات آموزشي بخش 

 
 و كامپيوتر ئو پروژكتورويد 

 

 



   آموزش دهنده 

   :کاميال کمالی اساتیدمربوطه 

 

 منابع اصلي درسي: 
 

 گايتون فيزيولوژي

 
 

  ارزشيابي 

 
 نحوه ارزشیابی         

 

  كوئيز امتحان و كالس در فعال مشاركت دركالس، حضور•

  ترم ميان امتحان •

  ترم پايان امتحان •

 
 

  نحوه محاسبه نمره كل 
 حضور10دانشجو  فعاليت %45 ترم پايان – % نمره40 ترم ميان % 

 %5ها كالس در

 

 

 مقررات 

  :آموزشي نامه آئين براساسحداقل نمره قبولي                                       

 آموزشي نامه آئين براساس  :تعداددفعات مجاز غيبت در كالس   

 

 

 

 

 

 نظري فیزیولوژي درس زمانبندي جدول

 ساعت ارائه تاریخ ارائه
 موضوع جلسه

 نحوه ارائه مدرس
امكانات مورد 

 نياز

روش 

 ارزشيابي

14/07/98 12-10 

فيزيولوژی 

 سلول

کاااميال 

 کمالی

، سخنرانی

پرساااش و 

 پاسخ

و دئوي

، پروژکتور

 وايت بورد

امتحااان 

و 

فعالياات 



 سیالک

16/07/98 12-10 

فيزيولوژی 

کاااميال  سلول

 کمالی

سخنرانی، 

پرساااش و 

 پاسخ

و دئوياااا

، پروژکتور

 وايت بورد

امتحااان 

و 

فعالياات 

 سیالک

21/07/98 12-10 

فيزيولوژی 

 عضاااااله

 اسکلتی

کاااميال 

 کمالی

، سخنرانی

پرساااش و 

 پاسخ

و دئوياااا

، پروژکتور

 وايت بورد

امتحااان 

و 

فعالياات 

 سیالک

23/07/98 12-10 

فيزيولوژی 

کاااميال  عضله صاف

 کمالی

سخنرانی، 

و  پرساااش

 پاسخ

و دئوياااا

، پروژکتور

 وايت بورد

امتحااان 

و 

فعالياات 

 سیالک

28/07/98 12-10 

 يزيولوژیف

کاااميال  خون

 کمالی

سخنرانی، 

پرساااش و 

 پاسخ

و دئوياااا

، پروژکتور

 وايت بورد

امتحااان 

و 

فعالياات 

 سیالک



30/07/98 12-10 

 يزيولوژیف

کاااميال  خون

 کمالی

سخنرانی، 

پرساااش و 

 پاسخ

و دئوياااا

، پروژکتور

 بوردوايت 

امتحااان 

و 

فعالياات 

 سیالک

5/08/98  

تعطياااال 

 رسمی

  

 

 

7/08/98  

تعطياااال 

 رسمی

  

 

 

12/08/98 12-10 

فيزيولوژی 

کاااميال  قلب

 کمالی

سخنرانی، 

پرساااش و 

 پاسخ

و دئوياااا

، پروژکتور

 وايت بورد

امتحااان 

و 

فعالياات 

 سیالک

14/08/98 12-10 

 فيزيولوژی

کاااميال  قلب

 کمالی

سخنرانی، 

پرساااش و 

 پاسخ

و دئوياااا

، پروژکتور

 وايت بورد

امتحااان 

و 

فعالياات 

 سیالک

امتحااان و دئويااااسخنرانی، کاااميال فيزيولوژی  12-10 19/08/98



پرساااش و  کمالی قلب

 پاسخ

، پروژکتور

 وايت بورد

و 

فعالياات 

 سیالک

21/08/98 12-10 

فيزيولوژی 

دساااتگاه 

 گردش خون

کاااميال 

 کمالی

سخنرانی، 

پرساااش و 

 پاسخ

و دئوياااا

، پروژکتور

 بوردوايت 

امتحااان 

و 

فعالياات 

 سیالک

26/08/98 12-10 

فيزيولوژی 

کاااميال  تنفس

 کمالی

سخنرانی، 

پرساااش و 

 پاسخ

و دئوياااا

، پروژکتور

 وايت بورد

امتحااان 

و 

فعالياات 

 سیالک

28/08/98 12-10 

امتحاااان 

 ميان ترم

  

 

 

3/09/98 12-10 

فيزيولوژی 

کاااميال   کليه

 کمالی

سخنرانی، 

پرساااش و 

 پاسخ

و دئوياااا

 ،پروژکتور

 وايت بورد

امتحااان 

و 

فعالياات 

 سیالک



5/09/98 12-10 

فيزيولوژی 

کاااميال  کليه

 کمالی

سخنرانی، 

پرساااش و 

 پاسخ

و دئوياااا

، پروژکتور

 وايت بورد

امتحااان 

و 

فعالياات 

 سیالک

10/09/98 12-10 

فيزيولوژی 

درون  غادد

 ريز

کاااميال 

 کمالی

سخنرانی، 

پرساااش و 

 پاسخ

و دئوياااا

، پروژکتور

 وايت بورد

امتحااان 

و 

فعالياات 

 سیالک

12/09/98 12-10 

فيزيولوژی 

درون  غادد

 ريز

کاااميال 

 کمالی

سخنرانی، 

پرساااش و 

 پاسخ

و دئوياااا

، پروژکتور

 وايت بورد

امتحااان 

و 

فعالياات 

 سیالک

17/09/98 12-10 

فيزيولوژی 

غادد درون 

 ريز

کاااميال 

 کمالی

سخنرانی، 

پرساااش و 

 پاسخ

و دئوياااا

، پروژکتور

 وايت بورد

امتحااان 

و 

فعالياات 

 سیالک

امتحااان و دئويااااسخنرانی، کاااميال فيزيولوژی  12-10 19/09/98



غادد درون 

 ريز

پرساااش و  کمالی

 پاسخ

، پروژکتور

 وايت بورد

و 

فعالياات 

 سیالک

24/09/98 12-10 

فيزيولوژی 

دساااتگاه 

 عصبی

کاااميال 

 کمالی

سخنرانی، 

پرساااش و 

 پاسخ

و دئوياااا

، پروژکتور

 وايت بورد

امتحااان 

و 

فعالياات 

 سیالک

26/09/98 12-10 

فيزيولوژی 

دساااتگاه 

 عصبی

کاااميال 

 کمالی

سخنرانی، 

پرساااش و 

 پاسخ

و دئوياااا

، پروژکتور

 وايت بورد

امتحااان 

و 

فعالياات 

 سیالک

1/10/98 12-10 

فيزيولوژی 

دساااتگاه 

 عصبی

کاااميال 

 کمالی

سخنرانی، 

پرساااش و 

 پاسخ

و دئوياااا

، پروژکتور

 وايت بورد

امتحااان 

و 

فعالياات 

 سیالک

3/10/98 12-10 

 يزيولوژیف

 گوارش

کاااميال 

 کمالی

سخنرانی، 

پرساااش و 

و دئوياااا

، پروژکتور

امتحااان 

و 



فعالياات  وايت بورد پاسخ

 سیالک

8/10/98 12-10 

 يزيولوژیف

کاااميال  گوارش

 کمالی

سخنرانی، 

پرساااش و 

 پاسخ

و دئوياااا

، پروژکتور

 وايت بورد

امتحااان 

و 

فعالياات 

 سیالک

  

امتحاااان 

 پايان ترم

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 عملی فیزیولوژي درس زمانبندي جدول

 

 ساعت ارائه تاریخ ارائه
 موضوع جلسه

 نحوه ارائه مدرس
امكانات مورد 

 نياز
 روش ارزشيابي



14/07/98 

14/07/98 

16/07/98 

16/07/98 

17-15 

19-17 

17-15 

19-17 

آشنايی با 

 ميکروسکوپ
کااااميال 

 کمالی

، سخنرانی

آمااااوزش 

 عملی

واياااات 

 بورد
حان و  امت

مشااااهده 

 کار عملی

21/07/98 

21/07/98 

23/07/98 

23/07/98 

17-15 

19-17 

17-15 

19-17 

آشنايی با 

 الم نئوبار
کااااميال 

 کمالی

سخنرانی، 

آمااااوزش 

 عملی

واياااات 

 بورد
حان و  امت

مشااااهده 

 کار عملی

28/07/98 

28/07/98 

30/07/98 

30/07/98 

17-15 

19-17 

17-15 

19-17 

شاااامارش 

 گلبولهاای

 های قرمز

کااااميال 

 کمالی

سخنرانی، 

آمااااوزش 

 عملی

واياااات 

 بورد
حان و  امت

مشااااهده 

 کار عملی

5/08/98 

8/08/98 

تعطيااااال 

 رسمی

 

  

 

 

حان وواياااات سخنرانی، کااااميال شاااامارش  17-15 12/08/98  امت



12/08/98 

14/08/98 

14/08/98 

19-17 

17-15 

19-17 

 لبولهاایگ

 های سفيد

آمااااوزش  کمالی

 عملی

مشااااهده  بورد

 کار عملی

19/08/98 

19/08/98 

21/08/98 

21/08/98 

17-15 

19-17 

17-15 

19-17 

تعيااااين 

هماتوکريت 

و انادازه 

گياااااری 

هموگلوبين 

 خون

کااااميال 

 کمالی

سخنرانی، 

آمااااوزش 

 عملی

واياااات 

 بورد

حان و  امت

مشااااهده 

 کار عملی

26/08/98 

26/08/98 

28/08/98 

28/08/98 

17-15 

19-17 

17-15 

19-17 

 انااادازه

گيری زمان 

انعقااااد 

 خون

کااااميال 

 کمالی

سخنرانی، 

آمااااوزش 

 عملی

واياااات 

 بورد
حان و  امت

مشااااهده 

 کار عملی

3/09/98 

3/09/98 

5/09/98 

17-15 

19-17 

17-15 

انااادازه 

گيری زمان 

 سيالن خون

کااااميال 

 کمالی

سخنرانی، 

آمااااوزش 

 عملی

واياااات 

 بورد

حان و  امت

مشااااهده 

 کار عملی



5/09/98 19-17 

10/09/98 

10/09/98 

12/09/98 

12/09/98 

17-15 

19-17 

17-15 

19-17 

تعيااااين 

های  گروه 

 خونی

کااااميال 

 کمالی

سخنرانی، 

آمااااوزش 

 عملی

واياااات 

 بورد
حان و  امت

مشااااهده 

 کار عملی

     امتحان  24/09/98

 


