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 طرح درس نظری 

 واحد 1 تعداد واحد:                  پیوسته مقطع: كارشناسي                 تکنولوژی اتاق عملرشته:               2 فیزیولوژیعنوان درس: 

 نظری

                    22/11/44 :شروع كالستاریخ                                 40كد درس:                       1 فیزیولوژی پیش نیاز:01-00                     دومنیمسال: 

                              11/40/41تاریخ آزمون:                        14-15ساعت كالس:                             شنبهدو روزكالس:           04/40/41پایان كالس: تاریخ 

محل اجرا: دانشکده علوم                        رسانه آموزشي: اسالید/ پروژكتور                روش تدریس: سخنراني/بحث گروهي               

 دكتر حیدری مدرس:                                                             نفر تعداد:           پزشکي                      

 

 شرح درس:

تناسلي، سیستم گوارش و كبد، -در این درس دانشجو با عملکرد دستگاه های مختلف بدن شامل دستگاه عصبي، دستگاه ادراری

سیستم ها آشنا شده و قادر خواهد بود به صورت كاربردی از دانسته غدد درون ریز، فیزیولوژی خواب و چگونگي ارتباط آنها با سایر 

 های فوق بر بالبن بیمار استفاده نماید.

 

  :كلي هدف

 و سیستم های بدن مي باشد. ارگانها آشنایي با فیزیولوژیهدف كلي این درس 

 

 :اهداف رفتاری

 ید:دانشجو با

 دستگاه عصبي آشنا شود. با

 مایعات بدن را بداند.عملکرد كلیه و تنظیم 

 با تنظیم اسید و باز و مایعات بدن آشنایي پیدا كند.

 با دستگاه گوارش و كبد آشنا شود.

 عملکرد غدد درون ریز را بیان كند.

 با دستگاه تناسلي آشنا شود.
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 فیزیولوژی خواب و مسائل تنفسي خواب را فرا بگیرد. 

 تدریس:  روش

ویدیو پروژكتور و  -اورهد –کتور  این درس با استفاده از  روش های سخنراني، پیش سازمان دهنده و گروه كوچك و با استفاده از پرو

 كامپیوتر بر حسب نیاز تدریس خواهد شد.

داشته باشند و در هر جلسه از دانشجویان انتظار مي رود كه مبحث همان جلسه را از قبل مطالعه نموده و شركت فعال در بحث 

 همچنین در رابطه با موضوع درس، مقاالت جدیدی را نیز در كالس ارایه نمایند.

 

 روش ارزشیابي دانشجو:

 نمره 0نمره                       آزمون میان ترم:  12نمره                     آزمون پایان ترم:  1پرسش و پاسخ در هرجلسه: 

 ه در سایت، دانشجو مي تواند اعتراض خود را نسبت به نمره وارد نماید.روز پس از اعمال نمر 2حداكثر 

تجزیه و تحلیل سواالت آزمون توسط مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشکي در هر ترم انجام مي شود و نتایج آن در اختیار مسئول 

 درس قرار مي كیرد.

 

 سیاست ها و قوانین درس:

 و حضور به موقع در كالس درس، الزامیست.رعایت اصول اخالق اسالمي، حرفه ای 

 

 

 منابع:

Guyton A.C.Textbook of medical ohysiology. Elsevier. Lastest ed 
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 تاریخ برگزاری جلسات:

 مدرس اهداف رفتاری ساعت تاریخ جلسه

 دكتر حیدری شناخت كلي فیزیولوژی مغز و نخاع و اعصاب مغزی 10-12 22/11/44 1

درجه هوشیاری، رفلکس های عصبي، یادگیری و حافظه، سیستم  10-12 42/12/44 2

 فعال كننده مشبك، سیستم لیمبیك، امواج مغزی

 دكتر حیدری

سیستم عصبي خودمختار، تنظیم درجه حرارت بدن، مایع مغزی  10-12 40/12/44 0

 نخاعي، حواس پنجگانه

 دكتر حیدری

فیلتراسیون گلومرولي، تشکیل ادرارگردش خون كلیوی،  10-12 11/12/44 0  دكتر حیدری 

حفظ تعادل آب و الکترولیت ها، مکانیسم خود تنظیمي گردش  10-12 20/12/44 2

 خون كلیوی، مقایسه تركیبات ادرار و خون 

 دكتر حیدری

مکانیسم های توبولي برای جذب، دفع و ترشح، هورمون های موثر  10-12 12/41/41 1

 هابر عملکرد كلیه 

 دكتر حیدری

 دكتر حیدری ، اسیدوز و آلکالوز و مکانیسم های جبرانيPHتعربف  10-12 22/41/41 7

اثر بافرهای خون، بافرهای داخل و خارح سلولي، نقش تنفس در  10-12 20/41/41 8

 PH، نقش كلیه در تنظبم PHتنظیم 

 دكتر حیدری

 دكتر حیدری میان ترم 10-12 42/42/41 0

فیزیولوژی و عملکرد قسمت های مختلف لوله گوارش، فیزیولوژی  10-12 12/42/41 14

 و اعمال كبد

 دكتر حیدری

تعادل رژیم غذایي، اثرات فیزیولوژیك ویتامین ها، اعمال حركتي و  10-12 10/42/41 11

 ترشحي لوله گوارش 

 دكتر حیدری

پانکراس در عملکرد لوله مکانیسم جذب مواد در روده، نقش  10-12 21/42/41 12

 گوارش

 دكتر حیدری

هورمون ها و مکانیسم عمل آنها، فیزیولوژی غده هیپوفیز و  10-12 42/40/41 10

 هورمون های آن و نقش تاالموس 

 دكتر حیدری

فیزیولوژی غدد تیروئید و پاراتیروئید، فیزیولوژی غدد فوق  10-12 40/40/41 10

 كلیوی، پانکراس و هورمونهای آن

 دكتر حیدری
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 دكتر حیدری تعطیلي رسمي 10-12 11/40/41 12

 دكتر حیدری دستگاه تناسلي زن و مرد  10-12 20/40/41 11

 دكتر حیدری خواب طبیعي و مراحل آن، تغییرات تنفسي، سندرم آپنه در خواب 10-12 04/40/41 17

 

  

 


