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 کارشناسی اتاق عمل مقطع و رشته تحصیلی:     گروه آموزشی: اتاق عمل                                  پرستاری                  دانشکده : 

 1 :  تعداد واحد 2 فيزيولوژي  :  نام درس

 نظرینوع واحد :

 11-11 چهارشنبهروز و ساعت برگزاری کالس:   1فيزيولوژي  پیش نیاز:

 پرستاریدانشکده  مکان برگزاری:

                                             کامیال کمالی مسئول برنامه :  

 kamali_k67@yahoo.comآدرس پست الکترونیکی:                                     :                        دانشکده تماس شماره

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ریزی درسی و آموزشی

 
گروه اتاق عمل     

 



 

 معرفی درس:
در . باشد می رياضی و فيزيکل ها با کمک روابط و اصوآنهاي مختلف بدن و درک دقيق عملکرد  دانش بررسی نحوه کارکرد اندام ،يفيزيولوژ

کند،  گيري طرح کلی بدن سالم در ذهن دانشجويان حوزه علوم پزشکی و پيراپزشکی کمک می ، فيزيولوژي به شکلبيوشيمیو  ناتومیر آکنا

 .ها فهم فيزيولوژي بسيار مهم و کليدي است بيماري پاتولوژي همچنين براي اطالع از

 

 

 عناوين کلی اين درس شامل موارد زير می باشد :
 

 سيستم غدد درون ريز ( 1

 سيستم عصبی( 2

  حس هاي ويژه( 3

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      کامیال کمالیمدرسین) به ترتیب حروف الفبا(:

 kamali_k67@yahoo.com آدرس پست الکترونیکی:                                      شماره تماس دانشکده:                        

 کامیال کمالیتهیه و تنظیم : 

 11/11/99بازنگری: تدوین/ تاریخ

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


 

 

 

 هدف كلي 

 

 و پروالکتين رشد هيپوفيز، هورمون ريز، غده درون غددبا  کلی آشنايی

 

  اهداف اختصاصي 

 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 

 .کند بيان را اندوکرين دستگاه تعريف -1

 توضيح دهد هورمونها از چه قسمتی ترشح ميشوند. -2

 بافت هدف را توضيح دهد. -3

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

 تفاوت بين غدد درون ريز و برون ريز را بداند. -5

 .دهد توضيح آن را شيميايی ساختمان و هورمونها -6

 .کند بيان را هورمونها و ترشح ذخيره توليد، چگونگی -7

 مکانيسم عملکرد هورمونها را توضيح دهد. -8

 نحوه انتقال هورمونها در خون را بيان کند. -9

 هورمونها را توضيح دهد. نحوه کليرنس -11

 در مورد مکان گيرنده هورمونها توضيح دهد. -11

 در مورد کنترل ترشح هورمونها توضيح دهد. -12

 شباهتها و تفاوتهاي بين دستگاه عصبی و دستگاه اندوکرين را ليست کند. -13

 .کند بيان را هيپوتاالموس با آن ارتباط و هيپوفيز غده آناتومی -14

 ندي غده هيپوفيز را از لحاظ آناتوميکی و فيزيولوژيکی بيان کند.تقسيم ب -15

 نام هورمونهاي مترشحه از هيپوتاالموس را ليست کند. -16

 بافت هدف هورمونهاي هيپوتاالموس را ذکر کند. -17

 سلولهاي هيپوفيز قدامی و هورمونهاي مترشحه از آنها را نام ببرد. -18

 هيپوفيز قدامی را ذکر کند.بافت هدف هورمونهاي  -19



 هورمونهاي مترشحه از بافت هدف هورمونهاي هيپوفيز قدامی را نام ببرد. -21

 اثرات فيزيولوژيکی هورمونهاي هيپوفيز قدامی و خلفی را توصيف کند. -21

 توسين را نام ببرد. هورمون اکسیتوسين، مکان گيرنده اين هورمون، نحوه انتقال اين هورمون در خون، بافت هدف  جنس هورمون اکسی -22

 .دهد شرح را توسين اکسی هورمون ترشح کنترل نحوه و فيزيولوژيک اثرات -23

 را نام ببرد. ADH، مکان گيرنده اين هورمون، نحوه انتقال اين هورمون در خون، بافت هدف هورمون ADHجنس هورمون  -24

 .دهد شرح را ADH هورمون ترشح کنترل نحوه و فيزيولوژيک اثرات -25 

 به آب نفوذپذير ميشوند. ADHتوضيح دهد چه قسمتهاي از نفرون در حضور  -26

 .نام ببرد راADH هورمون  ترشح اختالالت -27

 رشد را نام ببرد. رشد، مکان گيرنده اين هورمون، نحوه انتقال اين هورمون در خون، بافت هدف هورمون جنس هورمون هورمون -28

 .دهد شرح را رشد هورمون ترشح کنترل نحوه و فيزيولوژيک اثرات -29

 اثرات متابوليکی هورمون رشد را توضيح دهد. -31

 .نام ببرد را رشد هورمون ترشح اختالالت -31

 اثرات کاهش و افزايش ترشح هورمون رشد را توضيح دهد. -32

 اين هورمون در خون، بافت هدف هورمون پروالکتين را نام ببرد.جنس هورمون پروالکتين ، مکان گيرنده اين هورمون، نحوه انتقال  -33

 پروالکتين را شرح دهد. هورمون ترشح کنترل نحوه و فيزيولوژيک اثرات -34

 

 هدف كلي 

 

 تيروئيد و اثرات فيزيولوژيک هورمون هاي غدد توليد تيروئيد، نحوه با غده کلی آشنايی

 

  اهداف اختصاصي 

 

 باید بتواند:دانشجو  در پایان دوره 

 

 .دهد شرح را تيروئيد غده شناسی بافت و آناتومی -1

 هورمونهاي مترشحه از غده تيروئيد را ليست کند. -2

 جنس هورمونهاي تيروئيدي، مکان گيرنده اين هورمونها، نحوه انتقال اين هورمونها در خون، بافت هدف هورمونهاي تيروئيدي را نام ببرد. -3

 د و ترشح هورمونهاي تيروئيدي را شرح دهد.مراحل مختلف تولي -4

 اثرات متابوليکی هورمونهاي تيروئيدي را توضيح دهد. -5

 اثر هورمونهاي تيروئيدي را بر دستگاه هاي مختلف بدن تشريح کند. -6



 .توضيح دهد را تيروئيدي هاي هورمون ترشح تنظيم -7

 .نام ببرد را تيروئيدي هاي هورمون ترشح اختالالت -8

 اثرات افزايش و کاهش ترشح هورمونهاي تيروئيدي را شرح دهد. -9

 

 

 هدف كلي 
 

 

 پاراتيروئيد با غده کلی آشنايی

 

  اهداف اختصاصي 

 
 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 
 
 نقش کلسيم و فسفات را در فرايندهاي فيزيولوژيک توضيح دهد. -1

 بدن را بشناسد.اختالالت ناشی از تغييرات کلسيم مايعات  -2

 .کند تشريح را استخوان ساختمان -3

 دهد. شرح و نقش آن راD ويتامين  نحوه فعال شدن -4

 .دهد شرح را پاراتيروئيد غده آناتومی -5

  و نقش آنها را توضيح دهد. پاراتيروئيد سلولهاي غده -6

 هورمون مترشحه از غده پاراتيروئيد را نام ببرد. -7

 يروئيدي، مکان گيرنده اين هورمون، نحوه انتقال اين هورمون در خون، بافت هدف هورمون پاراتيروئيد را نام ببرد.جنس هورمون پارات -8

 اعمال فيزيولوژيک پاراتورمورن را توضيح دهد. -9

 .کند بيان را پاراتيروئيد هورمون ترشح تنظيم -10

 .دهد توضيح را پاراتيروئيد هورمون ترشح اختالالت -11

 را نام ببرد. تونين کلسی تونين، مکان گيرنده اين هورمون، نحوه انتقال اين هورمون در خون، بافت هدف هورمون کلسی هورمون جنس -12

 .کند بيان را تونين کلسی هورمون ترشح تنظيم و توليد نحوه -13

 .دهد توضيح را کلسيم غلظت تنظيم در تونين کلسی اثر  -14

 

 



 

 

 

 هدف كلي 

 

 کليوي غده فوق هاي هورمون توليد غده فوق کليوي، نحوهبا  کلی آشنايی

 

  اهداف اختصاصي 

 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 
 

 .دهد شرح را کليوي فوق غده شناسی بافت و آناتومی -1

 هاي مترشحه از هر قسمت را بيان نمايد. اليه هاي مختلف قشر فوق کليه و هورمون -2

 قشر غده آدرنال را توضيح دهد.نحوه توليد هورمونهاي  -3

 

 

 هدف كلي 

 

 آلدسترون اثرات فيزيولوژيک هورمون با آشنايی

 

  اهداف اختصاصي 

 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 

 را نام ببرد. آلدسترون آلدسترون، مکان گيرنده اين هورمون، نحوه انتقال اين هورمون در خون، بافت هدف هورمون جنس هورمون -1

 .دهد شرح را آلدوسترون هورمون فيزيولوژيک اثرات -2

 عوامل موثر در کنترل ترشح هورمون آلدسترون را بيان کند. -2

 

 

 هدف كلي 



 

 کورتيزول و آندروژن اثرات فيزيولوژيک هورمون با آشنايی

 

  اهداف اختصاصي 

 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 

 را نام ببرد. کورتيزول اين هورمون، نحوه انتقال اين هورمون در خون، بافت هدف هورمونکورتيزول، مکان گيرنده  جنس هورمون -1

 .دهد شرح را کورتيزول هورمون فيزيولوژيک اثرات -2

 .دهد شرح را کورتيزول هورمون متابوليکی اثرات -3

 .دهد توضيح را کورتيزول تنظيم هورمون نحوه -4

 آشنا باشد.با ريتم شبانه روزي ترشح کورتيزول  -5

 .کند بيان را کليه فوق قشر هاي آندروزن کلی خصوصيات -6

 اختالالت ترشحی هورمونهاي بخش قشري غده آدرنال را توضيح دهد. -7

 هورمونهاي مترشحه از بخش مرکزي غده آدرنال را نام ببرد. -8

 اعمال فيزيولوژيک هورمونهاي مترشحه از بخش مرکزي غده آدرنال را شرح دهد. -9

 اختالالت ترشحی هورمونهاي بخش مرکزي غده آدرنال را توضيح دهد. -11

 

 هدف كلي 

 

 با تقسيم بندي سيستم عصبی، شناخت کلی فيزيولوژي مغز کلی آشنايی

 

  اهداف اختصاصي 

 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 

 اعمال سيستم عصبی را توضيح دهد. -1

 .کندرا بيان  عصبی سيستم بندي تقسيم -2

 ويژگی هاي دستگاه عصبی را توضيح دهد. -3

 بخشهاي مختلف يک نورون را تشريح کند. -4



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

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

 .نمايد بيان را هرکدام خواص و فيزيولوژيک توضيح دهدتقسيم بندي سيناپس ها را از نظر  -7

 انواع نوروترانسميترها را نام ببرد. -8

 انواع نوروگليا را در سيتم عصبی مرکزي و محيطی نام ببرد و در مورد نقش آنها توضيح دهد. -9

 قسمتهاي مختلف مغز را نام ببرد. -11

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

 در مورد بطن هاي مغزي توضيح دهد. -12

 قسمتهاي مختلف ساقه مغز را نام ببرد و اعمال هر قسمت را بيان کند. -13

 آناتومی و اعمال تاالموس را توضيح دهد. -14

 آناتومی و اعمال هيپوتاالموس را توضيح دهد. -15

 قسمتهاي مختلف مخچه را نام ببرد. -16

 وژيک مخچه را توضيح دهد.اعمال فيزيول -17

 بيماري هاي مرتبط با مخچه را نام برده و در مورد آنها توضيح دهد. -18

 

 . هدف كلي 

 

 

 اعصاب مغزي و نخاعی، سيستم عصبی خود مختار با کلی آشنايی

 

  اهداف اختصاصي 
 

 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:
 

 ببريد.قسمت هاي مختلف دستگاه عصبی محيطی را نام  -1

 اعصاب مغزي را نام ببرد و در مورد عملکرد آنها توضيح دهد. -2

 اعصاب نخاعی را نام ببرد. -3

 .دهد توضيح اتونوم را دستگاه آناتومی -4

 .پاراسمپاتيک را شرح دهد و شباهت ها و تفاوتهاي اعصاب سمپاتيک -5

 .کند بيان را مختلف سيستمهاي بر پاراسمپاتيک و سمپاتيک اعصاب نقش -6

 



 

 . هدف كلي 

 

 

آشنايی با ، با آناتومی دستگاه بينايی، آشنايی با انواع گيرنده هاي بينايی، چگونگی ايجاد سيگنال بينايی و ارسال آن به قشر بينايی آشنايی

 آناتومی دستگاه شنوايی، چگونگی ارسال پيام شنوايی به قشر شنوايی

 

  اهداف اختصاصي 
 

 

 باید بتواند:دانشجو  در پایان دوره 
 

 سازماندهی آناتوميک  قسمتهاي مختلف سيتم بينايی را توضيح دهد. -1

 تطابق را توضيح دهد. -2

 مايع داخل چشمی را بيان کند. -3

 اليه شبکيه را شرح دهد. -4

 انواع گيرنده هاي بينايی و قسمتهاي مختلف آنها را شرح دهد.  -5

 فتوشيمی ديد را توضيح دهد. -6

 .ينايی ردوپسين را توضيح دهدچرخه ب -7

 چگونگی ارسال سيگنال بينايی به قشر بينايی را توضيح دهد. -8

 ديد رنگی را توضيح دهد. -9

 تطابق به نور و تاريکی را شرح دهد. -11

 سازماندهی آناتوميک  قسمتهاي مختلف سيتم شنوايی را توضيح دهد.-11

 را توضيح دهد. نقش گوش خارجی )الله گوش و مجراي شنوايی( -12

 نقش پرده صماخ را بيان کند. -13

 عملکرد استخوانچه هاي گوش ميانی را شرح دهد. -14

 نقش عضالت گوش ميانی را توضيح دهد. -15

 عملکرد شيپور استاش را بيان کند. -16

 تطبيق امپدانس را توضيح دهد. -17

 مورد آنها توضيح دهد.دو دستگاه تعادلی و شنوايی گوش داخلی را نام ببرد و در  -18

 نقش مجاري نيم دايره، اوتريکول و ساکول را بيان کند. -19

 عملکرد حلزون و قسمتهاي مختلف آن را توضيح دهد. -21



 البيرنت استخوانی و البيرنت غشايی را شرح دهد. -21

 نحوه انتقال صوت به اندام کورتی را توضيح دهد.-22

 ر سلولهاي شنوايی توضيح دهد.نحوه ايجاد پتانسيل گيرنده را د-23

 چگونگی ارسال پيامهاي شنوايی را به قشر شنوايی توضيح دهد.-24

 

 روش آموزش 
 

 حضوری                   مجازی                                 ترکیبی                            

 شرايط اجراء

 

 امکانات آموزشی:  
  و با استفاده از نرم افزارهایی شامل سامانه نوید و كامپيوتر ویدوئو پروژكتور ،اسالید پروژكتور 

 

 

 

  منابع درسی:  

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

 :در صورت وجود جدول زیر را تكميل كنيد 

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

 مطالعهشده برای 

 فیزیولوژی گایتون

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 مقاله

 

 

 

  



 
 

 

  در صورتی كه در نظر دارید جزوه یا هر نوع محتواي دیگري )مانند فيلم، مجموعه اسالید و ...( عالوه بر

، مشخصات آن را ذكر كنيد و  به دانشجویان معرفی كنيد منبع درسیكتاب فوق یا به تنهایی به عنوان 

 آن را ضميمه نمایيد: فایل

 
 و ... است. های دیگر دانشگاهروی سامانهبر اری شده ذمحتوای بارگ، جزوه، فيلم آموزشیاسالید پاور پوینت، منظور  *

 

  منبع در صورتی كه در نظر دارید محتواي دیگري )مانند كتاب، مجموعه اسالید، جزوه و ...( را به عنوان

، مشخصات كامل آن را ذكر كنيد. )در سامانه قسمتی جداگانه براي  به دانشجویان معرفی كنيد مطالعه بیشتر

 این موارد در نظر گرفته شده است.(

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

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

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

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

 

 

 *نوع محتوا
 مؤلفین/مشخصات شامل عنوان و 

 کنندگان تهیه
 توضیحات

آماده بودن فایل برای 

 ** اریذبارگ

    

    

    

    

    



 

 آزمون های خود ارزيابی 

 خير   بلی   اید؟آزمون در نظر گرفته . آیا براي درس خود1

 ها را ذكر كنيد.در صورت وجود تعداد و نوع خودآزمون 

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

 مثال

ازمون مبحث 

نيازسنجی در برنامه 

 درسی

تستی چهار 

 جوابی
22/7/99تا  14/7/99از  24/7/99تا تاریخ    

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

   

 

 

 های دانشجويان تکالیف و پروژه 

 طول ترم فیتکال 

 شماره
عنوان 

 تکلیف
 شرح تکلیف

مهلت پاسخ 

دادن 

 دانشجویان

مهلت فیدبک 

 دادن مدرس

هدف از ارائه 

 تکلیف

 مثال
تكليف اول 

 كالسی

در این تكليف در یك پاراگراف كوتاه شرح دهيد كه مفهوم این عبارت 

اند.  به وجود آمدهزمان  هاي درسی زیادي به صورت هم برنامه" چيست؟

"ها باید همگرا و همسان شوند. تمام این برنامه  

در مورد كوریكولوم رشته پزشكی )یا اگر آشنایی شما كافی نيست 

كوریكولوم رشته خودتان( مصادیقی براي موارد زیر ذكر نمایيد:  برنامه 

برنامه درسی طراحی ، برنامه درسی مخفی ، رسمی  درسی رسمی و غير

برنامه درسی بی اثرو  ش داده شده و مورد سنجش واقع شدهشده، آموز  

 تا 12/7/99

23/7/99  
27/7/99  

مرور فصل 

مربوطه از منبع 

درسی و درک 

 مفاهيم مربوطه

 

 

     



 

 

 پروژه درسی 

 خير   بلی   اید؟در نظر گرفته/ميان ترم . آیا براي درس خود پروژه پایان ترم 1

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

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

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

 یریادگي یها تیفعال ريسا 

مباحثه دقت  تیو هدا ی(، وجود دارد. اگر در طراحرهمزمانياتاق بحث )غ يه امكان فعال سازدر سامان

به  لی. در صورت تمادینما يادیكمك ز انیدر دانشجو يتواند به پرورش تفكر انتقاد-یانجام شود م یكاف

 :دیينما ليرا تكم ریامكان موارد ز نیاستفاده از ا

 )اتاق بحث )فورم 

بحث:  موضوع

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

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

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

 ارزشیابی دانشجويان 

 بارم نمره موارد ارزشیابی

  آزمون میان ترم

 11 آزمون پایان ترم

 1 شرکت فعال در کالس و حضور و غیاب

 3 تکالیف و سایر فعالیت ها

 
 

 

 



 

 مقررات 

                                        حداقل نمره قبولي 

 تعداددفعات مجاز غيبت در كالس                      

 
 ...... درس زمانبندي جدول

ساعت  تاریخ ارائه

 ارائه

موضوع 

 مدرس جلسه
نحوه 

 ارائه

امكانات 

مورد 

 نياز

روش 

 ارزشيابي

81/8/00 
16-14 

 

 

فیزیولوژی 

 غدد

 مجازی کامیال کمالی

کااااااام یو    

ناا     اینت ناا 

افاازاج ت اا   

سااا   فاای   

آموزشاااااای  

 سامانه نوید

آزمون پایان      

  ک یف

52/8/00 
16-14 

 

فیزیولوژی 

 غدد
 مجازی کامیال کمالی

کااااااام یو    

ناا     اینت ناا 

افاازاج ت اا   

سااا   فاای   

آموزشاااااای  

 سامانه نوید

آزمون پایان      

  ک یف



8/5/00 
16-14 

 

 فیزیولوژی

 غدد
 مجازی کامیال کمالی

کااااااام یو    

ناا     اینت ناا 

افاازاج ت اا   

سااا   فاای   

آموزشاااااای  

 سامانه نوید

آزمون پایان      

  ک یف

1/5/00 
16-14 

 

 فیزیولاااوژی

  غدد
 مجازی کامیال کمالی

کااااااام یو    

ناا     اینت ناا 

افاازاج ت اا   

سااا   فاای   

آموزشاااااای  

 سامانه نوید

آزمون پایان      

  ک یف

82/5/00 
16-14 

 

فیزیولاااوژی 

 غدد

 مجازی کامیال کمالی

کااااااام یو    

ناا     اینت ناا 

افاازاج ت اا   

سااا   فاای   

آزمون پایان      

  ک یف



آموزشاااااای  

 سامانه نوید

55/5/00 
16-14 

 

 فیزیولوژی

 غدد

 مجازی کامیال کمالی

کااااااام یو    

ناا     اینت ناا 

افاازاج ت اا   

سااا   فاای   

آموزشاااااای  

 سامانه نوید

آزمون پایان      

  ک یف

52/5/00 
16-14 

 

فیزیولوژی 

سیست  

 عصبی

 مجازی کامیال کمالی

کااااااام یو    

ناا     اینت ناا 

افاازاج ت اا   

سااا   فاای   

آموزشاااااای  

 سامانه نوید

آزمون پایان      

  ک یف

2/3/00 
16-14 

 

 مجازی کامیال کمالی

کااااااام یو    

ناا     اینت ناا 

آزمون پایان      

  ک یف



فیزیولااوژی 

سیسااااات  

 عصبی

افاازاج ت اا   

سااا   فاای   

آموزشاااااای  

 نویدسامانه 

85/3/00 
16-14 

 فیزیولوژی

 حواس

 مجازی کامیال کمالی

کااااااام یو    

ناا     اینت ناا 

افاازاج ت اا   

سااا   فاای   

آموزشاااااای  

 سامانه نوید

آزمون پایان      

  ک یف

2/4/00 
16-14 

 

آزمون پایان 

 مجازی کامیال کمالی    

کااااااام یو    

ناا     اینت ناا 

افاازاج ت اا   

سااا   فاای   

آموزشاااااای  

 سامانه نوید

آزمون پایان      

  ک یف



 


