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 معرفی درس:

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

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

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

 

 

 

 

 

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

 واحد عملی 5/0نظری +  واحد 5/2 :  تعداد واحد فیزیولوژی :  نام درس

 و عملی نظری نوع واحد :

 12-10 کشنبهو ی 10 -12شنیه روز و ساعت برگزاری کالس:  ندارد پیش نیاز:

 دانشکده پرستاری حضرت زینب )س( الرستان         مکان برگزاری:

 حسین ظریف کاردکتر امیرمسئول برنامه : 

 a.zarifkar@larums.ac.ir:                        آدرس پست الکترونیکی:دانشکده تماسشماره

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

 دانشکده: شماره تماس 

 دکتر امیرحسین ظریف کارتهیه و تنظیم : 

 13/6/1401بازنگری: تدوین/ تاریخ

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ریزی درسی و آموزشی

 
اتاق عمل گروه های     

 

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 :

 

 فیزیولوژی سلول (1

 عصب و عضله فیزیولوژی (2

 قلب فیزیولوژی (3

 فیزیولوژی گردش خون (4

 خون فیزیولوژی (5

 تنفس فیزیولوژی (6

 کلیه فیزیولوژی (7

 گوارش فیزیولوژی (8

ریز درون غدد فیزیولوژی (9

دستگاه عصبی یزیولوژیف (10



 هدف کلی 

 پزشکی مقدمه فیزیولوژی سلولآشنایی با مبانی فیزیولوِژی 

 

 اهداف اختصاصی 

 در پایان دوره دانشجو باید بتواند:

 

 .مفهوم علم فیزیولوژی را بداند و هموستاز را تعریف نماید  (1

 .اجزاء تشکیل دهنده سلول را نام ببرد و عملکرد آنها را بیان نماید (2

  .اجزاء تشکیل دهنده غشاء سلول و عملکرد آنها را بیان نماید (3

 .مکانیسمهای دخیل در انتقال مواد از عرض غشاء را توضیح دهد (4

 

 



 هدف کلی 

 مکانیسم های یونی موثر در ایجاد آنپتانسیل عمل آشنایی با 

 

 اهداف اختصاصی 

 در پایان دوره دانشجو باید بتواند:

 

 .پتانسیل استراحت غشاء سلول و مکانیسم ایجاد آن را شرح دهد (1

 .ایجاد آن را شرح دهدپتانسیل عمل و مکانیسم  (2

 .مراحل پتانسیل عمل را شرح دهد (3

 .نحوه انتقال پیام عصبی در نورونهای میلین دار و بدون میلین را شرح دهد (4

 اصل همه یا هیچ را توضیح دهد (5

 .دوره های تحریک ناپذیری را توضیح دهد (6

 .پتانسیل موضعی و پتانسیل عمل تفکیک کند (7

 را توضیح دهد هدایت جهشی و هدایت نقطه به نقطه  (8

 .را توضیح دهد  pHدما، فشار اکسیژن ، داروها،  :عوامل موثر بر تحریک پذیری سلول (9

 

 هدف کلی 

 و عضله صاف آشنایی با خصوصیات فیزیولوژیک عضله مخطط

 

 اهداف اختصاصی 

 در پایان دوره دانشجو باید بتواند:

 

 .نی و ویژگیهای آنها را شرح دهدالانواع سلولهای عض (1

 .ماکروسکوپیک و میکروسکوپیک عضله اسکلتی را توصیف کند ساختمان (2

 .تغییرات الکتریکی عضله اسکلتی را توضیح دهد (3

 .انقباض را در سلولهای عضله اسکلتی شرح دهد-جفت شدن تحریک (4



 .دوره های تحریک ناپذیری را توضیح دهد (5

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

 .یکروسکوپیک عضله صاف را توضیح دهدساختمان ماکروسکوپیک و م (7

 .انواع عضله صاف را نام ببرد (8

 .نواحی عملکردی عضله صاف را توضیح دهد (9

 .تغییرات الکتریکی عضله صاف را در حالت استراحت و انقباض توضیح دهد (10

 .مکانیسم انقباض عضله صاف را با سایر عضالت مقایسه کند (11

 

 هدف کلی 

 وقایع الکتریکی و مکانیکی در قلبآشنایی با عمکرد انقباضی قلب و 

 

 اهداف اختصاصی 

 در پایان دوره دانشجو باید بتواند:

 

 .کلیات آناتومی قلب و ویژگیهای ساختمانی عضله قلبی را توضیح دهد (1

 .انقباض را در سلولهای عضله قلب توضیح دهد-جفت شدن تحریک (2

 .شرح دهدمکانیسم عمل سیستم مولد ضربان قلب و مسیرهای هدایتی قلب را  (3

 .چگونگی تنظیم ذاتی و عصبی قلب را توضیح دهد (4

 .استارلینگ را به طور کامل شرح دهد –مکانیسم فرانک  (5

 .مکانیکی قلب را در طول سیکل قلبی شرح دهد وقایع (6

 .تغییرات فشار در حفره های قلبی را در سیکل قلبی توضیح دهد (7

 .توضیح دهدتغییرات حجم در حفره های قلبی را دریک سیکل قلبی  (8

  .سیکل قلبی را با مراحل آن شرح دهد (9

 هد.نحوه تولید صداهای قلبی را دریک سیکل توضیح د (10

 .اشتقاق های نرمال را تعریف کند (11

 .نحوه ثبت فعالیت الکتریکی قلب) الکترو کاردیو گرافی (و اشتقاقهای مختلف آنرا توضیح دهد (12

 .تغییرات آن را توضیح دهدنحوه تعیین محور الکتریکی متوسط قلب و محدوده  (13

 .تعداد ضربان قلب را محاسبه کند (14



 

 هدف کلی 

 آشنایی با عملکرد و اجزای سیستم گردش خون و عوامل تاثیر گذار بر فعالیت این سیستم

 

 اهداف اختصاصی 

 در پایان دوره دانشجو باید بتواند:

 

 .قسمتهای مختلف سیستم گردش خون را نام ببرد (1

 .نام ببردانواع گردش خون را  (2

 .چگونگی گردش خون در سیستم گردش خونی را توضیح دهد (3

 .حجم ضربه ای ، کسر تخلیه و برونده قلب را تعریف نماید (4

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

 .استارلینگ را به طور کامل شرح دهد –مکانیسم فرانک  (6

 تغییرات فشار خون در سیستم شریانی را توضیح دهد (7

 .عوامل کنترل کننده فشار خون را در بدن ذکر نماید (8

 .گردش خون مویرگی و مکانیسم تبادالت مویرگی را شرح دهد (9

 .عوامل تنظیم کننده جریان خون مویرگی را نام ببرد  (10

 .گردش خون وریدی و ویژگیهای آن را توضیح دهد  (11

 .عوامل کنترل کننده بازگشت وریدی را نام ببرد (12

 

 هدف کلی 

 وظایف و اجزای بافت خون آشنایی با

 

 اهداف اختصاصی 

 



 در پایان دوره دانشجو باید بتواند:

 

 .عملکرد کلی خون را در بدن توضیح دهد  (1

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

 .بولهای قرمز را در دوره جنینی توضیح دهدمکانهای تکثیر گل (3

 .مراحل تولید سلولهای خونی را در مغز قرمز استخوان توضیح دهد  (4

 .ساختمان هموگلوبین را توضیح دهد (5

 .انواع آنمی ها را توضیح دهد (6

 .پلی سیتمی و انواع آن توضیح دهد  (7

  .مکانیسمهای انعقاد خون و نقش فاکتورهای انعقادی مختلف را توضیح دهد (8

 سیکل سلولی گلبول قرمز را توضیح دهد  (9

 .یرقان را توضیح دهد (10

 

 

 هدف کلی 

 مکانیسم انتقال گازهای تنفسی در خون و کنترل تنفسآشنایی با اجزا و وظایف سیستم تنفس و 

 

 اهداف اختصاصی 

 

 در پایان دوره دانشجو باید بتواند:

 

 .بخشهای مختلف دستگاه تنفس و ساختمان عملی ریه را شرح دهد  (1

  .را توضیح دهدعوامل مؤثر بر مقاومت مجاری هوایی  (2

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

 .تغییرات فشار فضای درون جنبی و داخل ریوی را در یک دوره تنفسی شرح دهد (4

 .روند اسپیرومتری و حجمها و ظرفیتهای ریه را توضیح دهد (5

 .حجمها دقیقه ای تنفس و نحوه تعیین آنها را توضیح دهد (6



 .و کار تنفس را توضیح دهدنقش سورفاکتانت بر گنجایش  (7

 .گردش خون ریوی را توضیح داده و با گردش خون سیستمیک مقایسه کند (8

خون وریدی و خون شریانی  –هوای حبابچه ای -فشار سهمی گازها را تعریف کرده و فشار سهمی گازهای تنفسی را در هوای جو  (9

 .را توضیح دهد

 .شاء تنفسی را توضیح دهدپدیده انتشار و عوامل مؤثر بر تبادل گازها از غ (10

 .راههای حمل اکسیژن در خون را شرح دهد (11

  .منحنی تجزیه اکسی هموگلوبین و عوامل موثر بر آن را شرح دهد (12

  .راههای حمل دی اکسید کربن را در خون را به ترتیب اهمیت نام ببرد (13

 .مرکز تنفس در بصل النخاع را بشناسد و چگونگی ایجاد ریتم تنفس را توضیح دهد (14

 .کنترل شیمیایی تنفس و انواع آن را توضیح دهد (15

 .اسپیرومتری را کامل توضیح دهد  (16

 .تاثیر بیماری های ریوی بر تغییر حجم ها و ظرفیت های ریوی را توضیح دهد (17

 

 هدف کلی 

 آشنایی با عملکرد کلیه ها و مراحل عمل آن ها در تنظیم هومئوستاز در بدن

 

 اهداف اختصاصی 

 دانشجو باید بتواند:در پایان دوره 

 

  .ساختمان عملی کلیه ها را توصیف کند (1

  .جریان خون کلیه و عوامل مؤثر بر آن را شرح دهد (2

 .ساختمان غشاء گلومرولی و ویژگیهای آن راتوضیح دهد (3

 .گلومرولی و عوامل دخیل در تعیین میزان آن را توضیح دهد فیلتراسیون (4

 .رح دهدبازجذب مجدد و ترشح توبولی نفرونها را ش (5

 .مکانیسم تغلیظ ادرار را شرح دهد (6

 .ریتی مایع خارج سلولی را توضیح دهدالقش کلیه ها در تنظیم حجم و اسمون (7

  .باز را شرح دهد –نقش تامپونها در تنظیم تعادل اسید  (8

  .باز را شرح دهد–نقش دستگاه تنفس در تتظیم تعادل اسید  (9



 را شرح دهدباز –نقش دستگاه کلیوی در تتظیم تعادل اسید 

 .مکانیسم دفع اسید و باز توسط کلیه ها را توضیح دهد

 .عوامل مؤثر بر ترشح اسید در نفرونها را شرح دهد

 

 هدف کلی 

 آشنایی با اجزا و وظایف بخش های مختلف سیستم گوارش

 

 اهداف اختصاصی 

 

 در پایان دوره دانشجو باید بتواند:

 

 ساختار آناتومیکی دستگاه گوارش را تشریح کند 

  .پتانسیل های عضالت دستگاه گوارش و مراکز پیس میکری را بیان کند.

 انواع غدد بزاقی و نوع ترشحات آنها راتوضیح دهد

 عمل بلع و انواع آن را توضیح دهد

 مراحل مختلف بلع حلقی را توضیح دهد

 یم آنها را شرح دهدترشحات معده را توصیف کرده و نحوه تنظ

 .هضم و جذب را در معده توضیح دهد

 .حرکات معده و نحوه کنترل تخلیه معده را توضیح دهد

 .اعمال ترشحی و حرکتی روده باریک را توضیح دهد

 .هضم و جذب را در روده باریک توضیح دهد

 .عمال ترشحی و حرکتی روده بزرگ توضیح دهد

 .هدهضم و جذب را در روده بزرگ توضیح د

 

 هدف کلی 



 و لوزالمعده غدد فوق کلیوی، آشنایی با سیستم هومورال در بدن و هورمون های هیپوفیزی

 

 اهداف اختصاصی 

 

 در پایان دوره دانشجو باید بتواند:

 

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

 .هیپوفیزی را شرح دهد –محور هیپوتاالموسی 

 .قدامی غده هیپوفیز و عمل آنها را توضیح دهدهورمونهای بخش 

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

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

 .مکانیسم کنترل ترشح هورمونهای غدد فوق کلیوی را توضیح دهد

  .کندساختمان عملی لوزالمعده را توصیف 

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

  .اثرات هورمونهای لوزالمعده را شرح دهد

 .نحوه تنظیم قند خون توسط لوزالمعده را توضیح دهد

  .دیابت و انواع آن را توضیح دهد

  .ساختمان عملی غده تیروئید را توصیف کند

 .عملکرد آنها را نام ببردهورمونهای تیروئیدی و 

 ساختمان عملی غده پاراتیروئید را توصیف کند

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

  .نحوه تنظیم کلسیم خون را شرح دهد

 .تاثیر هورمون های جنسی بر بدن را توضیح دهد

 

 هدف کلی 

 وظایف بخش های مختلف سیستم عصبیآشنایی با اجزا و 



 

 اهداف اختصاصی 

 

 در پایان دوره دانشجو باید بتواند:

 

 .سازماندهی آناتومیک و فیزیولوژیک سیستم عصبی را توضیح دهد

 .انواع سیناپس شیمیایی و الکتریکی را توضیح دهد 

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

 .اجزای سیناپس شیمیایی و عملکرد هر جز را توضیح دهد 

 .مکانیسم فعالیت سیناپس شیمیایی را توضیح دهد 

 .عوامل موثر بر فعالیت سیناپس شیمیایی را توضیح دهد

 .قشر حسی مغز و نواحی مختلف آن را توضیج دهد 

 .قشر حرکتی و نواحی مختلف آن را توضیح دهد

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

 .سیستم اتونوم را توضیح دهد



 

 روش آموزش

 

 ترکیبیمجازی                                                               حضوری

 شرایط اجراء

 

 امکانات آموزشی: 

 ویدئو پروژکتور و وایتبورد
 

 

  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 



 مشخصات کتاب شامل عنوان، نویسندگان،مترجمین، انتشارات، سال و نوبت چاپ
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،  *

 

 *نوع محتوا
 مشخصات شامل عنوان و مؤلفین/

 کنندگانتهیه
 توضیحات

 آماده بودن فایل برای

 ** بارگذاری

    

    

    

    

    



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

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 

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

 

 

 

   

 

 

 

 

 

   

 



 

 های دانشجویانتکالیف و پروژه 

 طول ترم فیتکال 

 

 

 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

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

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

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

 شماره
عنوان 

 تکلیف
 شرح تکلیف

مهلت پاسخ 

دادن 

 دانشجویان

مهلت فیدبک 

 دادن مدرس
هدف از ارائه 

 تکلیف

 

 

     



 ارزشیابی دانشجویان 

 بارم نمره موارد ارزشیابی

 8 آزمون میان ترم

 10 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 زمانبندی جدول

 ساعت ارائه تاریخ ارائه
موضوع 

 جلسه
 نحوه ارائه مدرس

امکانات مورد 

 نیاز

روش 

 ارزشیابی

24/07/01 10-12 

 

فیزیولوژی 

 سلول

 

دکتررررررررر 

امیرحسرررین 

 ظریف کار

 حضوری

 و ویدئو پروژکترور 

 وایتبورد

آزمون میان ترم، 

آزمررون پایرران  

 ترم، تکلیف

1/08/01 10-12 

 

فیزیولوژی 

 سلول

 

دکتررررررررر 

امیرحسرررین 

 ظریف کار

 حضوری

 و ویدئو پروژکترور 

 وایتبورد

آزمون میان ترم، 

آزمررون پایرران  

 ترم، تکلیف

8/08/01 10-12 

فیزیولوژی 

عضله 

اسکلتی و 

دکتررررررررر 

امیرحسرررین 

 حضوری

 و ویدئو پروژکترور 

 وایتبورد

آزمون میان ترم، 

آزمررون پایرران  



 عضله صاف

 

 

 ترم، تکلیف ظریف کار

15/08/01 10-12 

 

فیزیولوژی 

 قلب

دکتررررررررر 

امیرحسرررین 

 ظریف کار

 حضوری

 و ویدئو پروژکترور 

 وایتبورد

آزمون میان ترم، 

آزمررون پایرران  

 ترم، تکلیف

22/08/01 10-12 

فیزیولوژی 

 قلب

دکتررررررررر 

امیرحسرررین 

 ظریف کار

 حضوری

 و ویدئو پروژکترور 

 وایتبورد

آزمون میان ترم، 

آزمررون پایرران  

 ترم، تکلیف

29/08/01 10-12 

فیزیولوژی 

 گردش خون

دکتررررررررر 

امیرحسرررین 

 ظریف کار

 حضوری

 و ویدئو پروژکترور 

 وایتبورد

آزمون میان ترم، 

آزمررون پایرران  

 ترم، تکلیف

6/09/01 10-12 

فیزیولوژی 

 خون گردش

 حضوری 

 و ویدئو پروژکترور 

 وایتبورد

آزمون میان ترم، 

آزمررون پایرران  



 ترم، تکلیف

13/09/01 10-12 

فیزیولوژی 

 خون

)آزمون 

 میان ترم(

دکتررررررررر 

امیرحسرررین 

 ظریف کار

 حضوری

 و ویدئو پروژکترور 

آزمون میان ترم،  وایتبورد

آزمررون پایرران  

 ترم، تکلیف

19/9/01 10-12 

فیزیولوژی 

 کلیه

دکتررررررررر 

امیرحسرررین 

 ظریف کار

 حضوری

 و ویدئو پروژکترور 

 وایتبورد

آزمون میان ترم، 

آزمررون پایرران  

 ترم، تکلیف

20/9/01 10-12 

فیزیولوژی 

 کلیه

دکتررررررررر 

امیرحسرررین 

 ظریف کار

 حضوری

 و ویدئو پروژکترور 

 وایتبورد

آزمون میان ترم، 

آزمررون پایرران  

 ترم، تکلیف

26/09/01 10-12 

فیزیولوژی 

 تنفس

دکتررررررررر 

امیرحسرررین 

 ظریف کار

 حضوری

 و ویدئو پروژکترور 

 وایتبورد

آزمون میان ترم، 

آزمررون پایرران  

 ترم، تکلیف



27/09/01 10-12 

فیزیولوژی 

 تنفس

دکتررررررررر 

امیرحسرررین 

 ظریف کار

 حضوری

 و ویدئو پروژکترور 

 وایتبورد

آزمون میان ترم، 

آزمررون پایرران  

 ترم، تکلیف

3/10/01 10-12 

فیزیولوژی 

 گوارش

دکتررررررررر 

امیرحسرررین 

 ظریف کار

 حضوری

 و ویدئو پروژکترور 

 وایتبورد

آزمون میان ترم، 

آزمررون پایرران  

 ترم، تکلیف

4/10/01 10-12 

فیزیولوژی 

 گوارش

دکتررررررررر 

امیرحسرررین 

 ظریف کار

 حضوری

 و ویدئو پروژکترور 

 وایتبورد

آزمون میان ترم، 

آزمررون پایرران  

 ترم، تکلیف

10/10/01 10-12 

فیزیولوژی 

غدد درون 

 ریز

دکتررررررررر 

امیرحسرررین 

 ظریف کار

 حضوری

 و ویدئو پروژکترور 

 وایتبورد

آزمون میان ترم، 

آزمررون پایرران  

 ترم، تکلیف

11/10/01 10-12 

فیزیولوژی 

غدد درون 

دکتررررررررر 

امیرحسرررین 

 حضوری

 و ویدئو پروژکترور 

 وایتبورد

آزمون میان ترم، 

آزمررون پایرران  



 ترم، تکلیف ظریف کار ریز

 12-10 جبرانی

فیزیولوژی 

 سیستم

 عصبی

دکتررررررررر 

امیرحسرررین 

 ظریف کار

 حضوری

 و ویدئو پروژکترور 

 وایتبورد

آزمون میان ترم، 

آزمررون پایرران  

 ترم، تکلیف

 12-10 جبرانی

فیزیولوژی 

سیستم 

 عصبی

دکتررررررررر 

امیرحسرررین 

 ظریف کار

 حضوری

 و ویدئو پروژکترور 

 وایتبورد

آزمون میان ترم، 

آزمررون پایرران  

 ترم، تکلیف

17/10/01 10-12 

 آزمون 

 پایان ترم

دکتررررررررر 

امیرحسرررین 

 ظریف کار

 حضوری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فیزیولوژی عملی درس زمانبندی جدول

 

 

10/8/01 

 

11/8/01 

 

گروه )15-17

 (3و 1 های

 

گروه )17-19

 (6و  5 های

 

 

 گروه های)10-12

 (4و 2

 

آشنایی با 

میکروسکوپ 

 و الم نئوبار

دکترررررررر  

امیرحسرررین 

 ظریف کار

 حضوری

 و ویدئو پروژکترور 

 وایتبورد

 آزمون  

 

17/8/01 

 

18/8/01 

گروه )15-17

 (3و 1 های 

 

گروه )17-19

 (6و  5 های

 

 

 گروه های)10-12

 (4و 2

 

شمارش 

گلبول های 

 سفید و قرمز

دکترررررررر  

امیرحسرررین 

 ظریف کار

 حضوری

 و ویدئو پروژکترور 

 وایتبورد

 آزمون  

1/9/01 

 

 

2/9/01 

گروه )15-17

 (4و 3 های

 

گروه )17-19

 (6و  5 های

 

 

 گروه های)10-12

 (2و 1

 

تعیین 

 هماتوکریت

دکترررررررر  

امیرحسرررین 

 ظریف کار

 حضوری

 و ویدئو پروژکترور 

 وایتبورد

 آزمون  



8/9/01 

 

 

9/9/01 

گروه )15-17

 (4و 3 های

 

گروه )17-19

 (6و  5 های

 

 

 

 گروه های)10-12

 (2و 1

 

اندازه گیری 

زمان انعقاد و 

زمان سیالن 

 خون

دکترررررررر  

امیرحسرررین 

 ظریف کار

 حضوری

 و ویدئو پروژکترور 

 وایتبورد

 آزمون  

 

15/9/01 

 

 

16/9/01 

 

گروه )15-17

 (4و 3 های

 

گروه )17-19

 (6و  5 های

 

 

 

 گروه های)10-12

 (2و 1

گروه تعیین 

 خونی های
دکترررررررر  

امیرحسرررین 

 ظریف کار

 حضوری

 

 آزمون  

     امتحان    10-12 23/9/01

 


