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واحدی( 2ساعتی برای یک درس  2جلسه ی  17)برای یک دوره درس کامل، برای مثال:       

 

    علوم پايهگروه آموزشی:         پیراپزشکیدانشکده:

 راديولوژی کارشناسی حصیلی:ت یرشتهو مقطع 

 یش نیاز:پ  تئورید:نوع واح1/5         تعداد واحد: فیزیولوژینام درس: 

  مکان برگزاری:   :ساعت                                     :س: روززمان برگزاری كال
 معصومه كورش آرامی: مدرس   معصومه كورش آرامیمسئول درس:      تعداد دانشجویان:

 )لطفا شرح دهید( شرح دوره:

 

در این بخش  از درس فیزیولوژی دانشجویان با عملکرد سلول، روند هموستاز، ساختمان 

تانسیلهای غشاء، فیزیولوژی واحدهای تحریک پذیر؛ فیزیولوژی  و عملکرد سلول، پ

دستگاههای قلب و گردش خون ؛ فیزیولوژی  تنفس، گوارش، غدد،کلیه و سیستم اعصاب 

آشنا شده و قادر خواهد بود که بصورت کاربردی از دانسته های خود در بالین بیمار استفاده 

 نماید.

 

 )لطفا شرح دهید(هدف کلی: 

 

 قسمتهای مختلف بدن عملکرد شناخت

 

 :بینابینیاهداف 

سلول و عملکرد آن ، ویژگیهای الکتریکی و مکانیکی قلب، دستتگاه تتنفس و اهمیتت     شناخت

 انتقال گازهای تنفسی؛ دستگاه گوارش و غدد،کلیه و سیستم اعصاب

 

 های تدريس:شیوه

 *پرسش و پاسخ   *سخنرانی برنامه ریزی شده   سخنرانی

 (TBLیادگیری مبتنی بر تیم)  (PBLیادگیری مبتنی بر حل مسئله)  *حث گروهیب

 ----------------- )لطفاً نام ببرید( سایر موارد
 

 )لطفا شرح دهید( وظايف و تکالیف دانشجو:

 

 

 وسايل کمک آموزشی:   

   *پروژكتور اسالید  خته و گچت  *وایت برد

 -------------- ببرید( لطفاً نام)  سایر موارد
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 )از نمره کل( :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

   نمره درصد 60آزمون پایان ترم   نمره درصد 20آزمون میان ترم 

 نمره درصد 10شركت فعال در كالس                      نمره درصد 10انجام تکالیف 

 ببرید(   ناماً لطفسایر موارد )

 

 نوع آزمون

  غلط -صحیح جور كردنی              *ایندگزینهچ         *پاسخ كوتاه     *تشریحی

 ----------- )لطفا نام ببرید( سایر موارد

  

 :)لطفا نام ببريد(: منابع پیشنهادی برای مطالعه

 :منابع انگلیسی -

 چاپی 

 

 اينترنتی 

 
 

 منابع فارسی:

 فیزيولوژی گايتون، جزوه، پاورپوينتچاپی : 

 
 

 اينترنتی 
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ی درسارائه کلیات  جدول هفتگی  

 استاد مربوط عنوان مطالب جلسه

 معصومه كورش آرامی فیزیولوژی سلول: غشا و انتقاالت آن 1

  و پتانسیل عمل : پتانسیل غشافیزیولوژی سلول 2

انقباض و مکانیسم آن، : انتقال عصبی عضالنی و فیزیولوژی عضله اسکلتی 3

 انواع آن

 

ریتم الکتریکی، نحوه هدایت سیگنال الکتریکی، قلبی: فیزیولوژی عضله  4

 انقباض ، مکانیسم یونی انقباض در میوکارد-پدیده جفت شدن تحریک
 

بطنی، ارتباط فعالیت -سیکل انقباض دهلیزیفیزیولوژی عضله قلبی :  5

الکتریکی، حجم، فشار و انقباض دهلیز ها، بطن ها و آئورت با یکدیگر، 
 لینگ استار-قانون فرانک

 

مقاومت  عروق ، انواع جریان خون در عروق ، گردش خون:  فیزیولوژی 6

 ویسکوزیته ،فشار خون 

 

فشار نبض، اثر جاذبه بر فشار خون، بازگشت گردش خون:  فیزیولوژی 7

 وریدی، تبادل در مویرگ

 

 

  تنفس: تهویه ریوی، سورفکتنت، انتقال گازها فیزیولوژی 8

  ویه به جریان خون، تنظیم تنفستنفس: ته فیزیولوژی 9

سد فیلتراسیون، میزان فیلتراسیون گلومرولی، دستگاه كلیه: نفرون، فیزیولوژی  10

 پهلوی گلومرولی

 

  كلیه: كنترل عمل كلیه، كنترل فشار خون و تعادل اسید باز فیزیولوژی 11

  فیزیولوژی گوارش:حركات و جذب دستگاه گوارش و كنترل آن 12

  ولوژی غدد: هیپوفیز، تیروئید، فوق كلیه، تناسلیفیزی 13

  فیزیولوژی غدد جنسی و اعصاب خودمختار 14

،مسیر های مسیر های آوران، سیستم عصبی محیطیفیزیولوژی اعصاب: 15

 وابران، تقسیم بندی سیستم حسی و حرکتی

 

عملکرد عقده ، مغز سیستم عصبی مرکزی، کورتکس فیزیولوژی اعصاب:  16

 قاعده ایهای 

 

 


