
 بسمه تعالی 

 لرستان  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

 88-89طرح درس نیمسال اول 

 phD:آخرین مدرک                      جهانگیر نوری نام و نام خانوادگی مدرس:

  فیزیولوژی رشته تحصیلی:

 سال 3 سابقه آموزشی:                                      عملگروه آموزشی:   اتاق                         استادیار رتبه دانشگاهی:

  سال 3سابقه تدریس درس مورد نظر:

 

 نفر 23تعداد فراگیران:          1   مقطع:   کارشناسی             ترم: اتاق عمل               :رشته تحصیلی فراگیران 

   1فیزیولوژی عنوان درس به طور کامل: 

 2تعداد واحد:                              □کار آموزی                                        تئورینوع درس:           

  ساعت 2مدت زمان هرجلسه :  

                        بر اساس برنامه اعالم شده توسط دانشکده پیراپزشکیپایان ترم:

 

 *تکوینی                   *مرحله ای                                   مراحل ارزشیابی                 

 درصد از نمره نهایی01فعالیت دانشجو انجام تکالیف حضور و غیاب 

 ................درصد از نمره نهایی01امتحان میان ترم................

 ...............درصد از نمره نهایی01.......کوئیزهای انجام شده........

 درصد از نمره نهایی 01امتحان پایان ترم

  □جور کردنی                 □صحیح و غلط            *چند گزینه ای                     *تشریحی             □نوع امتحان میان ترم        شفاهی 

   □جور کردنی               □صحیح و غلط              * چند گزینه ای                   *تشریحی             □نوع امتحان پایان ترم        شفاهی 

 

 

 هدف کلی درس :

 شناخت فیزیولوژی ارگانها و سیستم های مختلف بدن

  



  اول جلسه*

 جهانگیر نوری نام مدرس:   

 فیزیولوژی سلول عنوان مبحث:   

  دانشجو در پایان درس بایستی قادر باشد:: اهداف اختصاصي  

 ساختار و خواص غشای سلولی را شرح دهد -0

 انتقال مواد از غشاء را شرح دهید.مکانیسم های  -0

 مفاهیم اسمز و فشار اسمزی را تعریف کنید. -3

 چگونگی پیدایش پتانسیل استراحت  را توصیف کنید. -4

     

 سخنرانی وبحث و گفتگو روش آموزشي:          

 : کامپیوترو ویدئو پروژکتور          وایت بردو ماژیکوسیله كمك آموزشي         

 دوم*جلسه 

 جهانگیر نوری  م مدرس:ان

  فیزیولوژی سلول عنوان مبحث:

 : دانشجو در پایان درس بایستی قادر باشداهداف اختصاصي

 چگونگی پیدایش پتانسیل عمل را توصیف کنید -0

 و عضله را شرح دهید.توالی وقایع پیوندگاه عصب  -0

 را در عضله اسکلتی شرح دهید. اضبقساختار واحد ان -3

 مکانیسم انقباض را شرح دهید. -4

 

 سخنرانی وبحث و گفتگو روش آموزشي:

 : کامپیوترو ویدئو پروژکتور          وایت بردو ماژیکوسیله كمك آموزشي

 

 سوم*جلسه 

 جهانگیر نوری  نام مدرس:

 فیزیولوژی قلب عنوان مبحث:

 : دانشجو در پایان درس بایستی قادر باشد:اهداف اختصاصي

 ویژگیهای عضله قلب را شرح دهد -0

 پتانسیل عمل در عضله قلبی و ویژگیهای اختصاصی آن را شرح دهید. -0

 علت ریتمیسیته قلبی را توضیح دهد. -3

 

 سخنرانی وبحث و گفتگو روش آموزشي:

 وایت بردو ماژیک      : کامپیوترو ویدئو پروژکتور    وسیله كمك آموزشي

 

 

 



 چهارمجلسه *

 جهانگیر نوری  نام مدرس:

 فیزیولوژی قلب  عنوان مبحث:

 : دانشجو در پایان درس بایستی قادر باشد:اهداف اختصاصي  

 وقایع چرخه قلبی را توضیح دهد. -0

 صداهای قلبی و علت آنها را توضیح دهد -0

 توضیح دهد.مفاهیم پیش بار و پس بار  -3

 

 سخنرانی وبحث و گفتگو روش آموزشي:

 : کامپیوترو ویدئو پروژکتور          وایت بردو ماژیکوسیله كمك آموزشي

 

  پنجمجلسه *

 جهانگیر نوری  نام مدرس:

 فیزیولوژی قلب  عنوان مبحث:

 : دانشجو در پایان درس بایستی قادر باشد:اهداف اختصاصي

 اثر یونهای مختلف و دما را بر قلب توضیح دهد. -0

 ها و الکتروکاردیوگرام طبیعی را شرح دهد. اشتقاق -0

 

 سخنرانی وبحث و گفتگو روش آموزشي:          

 : کامپیوترو ویدئو پروژکتور          وایت بردو ماژیکوسیله كمك آموزشي         

  ششم *جلسه

 جهانگیر نوری  نام مدرس:   

 فیزیولوژی خون عنوان مبحث:   

 پایان درس بایستی قادر باشد:: دانشجو در اهداف اختصاصي  

 ترکیب خون و اعمال اجزای تشکیل دهنده آن را شرح دهد -0

 مفهوم هماتوکریت را تعریف کند -0

 آنمی و پلی سایتمی را توصیف کند -3

 

 سخنرانی وبحث و گفتگو روش آموزشي:          

 ماژیک: کامپیوترو ویدئو پروژکتور          وایت بردو وسیله كمك آموزشي         

 هفتم *جلسه

 جهانگیر نوری  نام مدرس:   

 فیزیولوژی خون  عنوان مبحث:   

 

 



 : دانشجو در پایان درس بایستی قادر باشد:اهداف اختصاصي  

 انواع گلبولهای سفید را ذکر و اعمال آنها را بیان کند. -0

 توالی انعقاد خون را شرح دهد. -0

 فاکتورهای انحالل لخته را شرح دهد. -3

 

 سخنرانی وبحث و گفتگو روش آموزشي:          

 : کامپیوترو ویدئو پروژکتور          وایت بردو ماژیکوسیله كمك آموزشي         

 

 هشتم *جلسه

 جهانگیر نوری  نام مدرس:   

 فیزیولوژی تنفسعنوان مبحث:   

 : دانشجو در پایان درس بایستی قادر باشد:اهداف اختصاصي

 را شرح دهد.مکانیسم تنفس 

 کار تنفسی را شرح دهد.

 سخنرانی وبحث و گفتگو روش آموزشي:          

  : کامپیوترو ویدئو پروژکتور          وایت بردو ماژیکوسیله كمك آموزشي         

 

 نهم جلسه*

 جهانگیر نوری  نام مدرس:   

 فیزیولوژی تنفسعنوان مبحث:    

 درس بایستی قادر باشد:: دانشجو در پایان اهداف اختصاصي

 حجم ها و ظرفیت های ریوی را شرح دهد.

 نسبت تهویه به جریان خون را توضیح دهد.

 

 سخنرانی وبحث و گفتگو روش آموزشي:          

 : کامپیوترو ویدئو پروژکتور          وایت بردو ماژیکوسیله كمك آموزشي         

 

 دهم جلسه*

 جهانگیر نوری  نام مدرس:   

 فیزیولوژی تنفسعنوان مبحث:    

 : دانشجو در پایان درس بایستی قادر باشد:اهداف اختصاصي

 روش انتقال گازهای تنفسی در خون را شرح دهد. -0

 انتشار گازها در بافت ها را شرح دهد. -0

 تنظیم تنفس را توضیح دهد. -3

 

 



 سخنرانی وبحث و گفتگو روش آموزشي:          

 : کامپیوترو ویدئو پروژکتور          وایت بردو ماژیکوسیله كمك آموزشي         

 یازدهم جلسه*

 جهانگیر نوری  نام مدرس:   

 فیزیولوژی کلیه عنوان مبحث:   

 : دانشجو در پایان درس بایستی قادر باشد:اهداف اختصاصي  

 واحد عملکرد کلیه را شرح دهد. -0

 مکانیسم تشکیل ادرار را توضیح دهد. -0

 گلومرولی را توضیح دهد.میزان فیلتراسیون  -3

 و جریان خون کلیه را توضیح دهد GFRمکانیسم خود تنظیمی  -4

 

           

 سخنرانی وبحث و گفتگو روش آموزشي:          

 : کامپیوترو ویدئو پروژکتور          وایت بردو ماژیکوسیله كمك آموزشي         

 

 

 دوازدهم جلسه*

 جهانگیر نوری  نام مدرس:   

 فیزیولوژی کلیه  عنوان مبحث:   

 : دانشجو در پایان درس بایستی قادر باشد:اهداف اختصاصي  

 چگونگی بازجذب سدیم را شرح دهد. -0

 چگونگی بازجذب گلوکز را شرح دهد. -0

 چگونگی ترشح هیدروژن را شرح دهد. -3

 تنظیم بازجذب توبولی را شرح دهد. -4

           

 سخنرانی وبحث و گفتگو روش آموزشي:          

 : کامپیوترو ویدئو پروژکتور          وایت بردو ماژیکوسیله كمك آموزشي         

 

 سیزدهمجلسه *

 جهانگیر نوری  نام مدرس:

 فیزیولوژی کلیه  عنوان مبحث:    

 : دانشجو در پایان درس بایستی قادر باشد:اهداف اختصاصي  

 توضیح دهد. مکانیسم دفع ادرار غلیظ و رقیق را

 بازجذب مجدد اوره را را شرح دهد.

 مکانیسم ادرار کردن را شرح دهد.

 تنظیم اسید و باز را شرح دهد.



 سخنرانی وبحث و گفتگو روش آموزشي:          

 : کامپیوترو ویدئو پروژکتور          وایت بردو ماژیکوسیله كمك آموزشي         

 چهاردهم*جلسه 

 جهانگیر نوری  نام مدرس:

 گوارشفیزیولوژی   عنوان مبحث:    

 : دانشجو در پایان درس بایستی قادر باشد:اهداف اختصاصي  

 اعمال حرکتی دستگاه گوارش را شرح دهد.

 نقش سیستم عصبی اتونوم در اعمال حرکتی دستگاه گوارش را شرح دهد.

 پانزدهم*جلسه 

 جهانگیر نوری  نام مدرس:

 گوارشفیزیولوژی   عنوان مبحث:    

 : دانشجو در پایان درس بایستی قادر باشد:اهداف اختصاصي  

 نقش ترشحی هر ناحیه از دستگاه گوارش را شرح دهد.

 چگونگی کنترل ترشحات نواحی مختلف را شرح دهد.

 شانزدهم*جلسه 

 جهانگیر نوری  نام مدرس:

 گوارشفیزیولوژی   عنوان مبحث:    

 دانشجو در پایان درس بایستی قادر باشد:: اهداف اختصاصي  

 مفهوم هضم و جذب را توضیح دهد.

 محل هضم و جذب مواد گوناگون را توضیح دهد.

 مکانیسم جذب مواد مختلف را توضیح دهد.

 هفدهم*جلسه 

 جهانگیر نوری  نام مدرس:

 Review  عنوان مبحث:    

  

 

 منابع : 

 پزشکی گایتون و هال، فیزیولوژی.1

 فیزیولوژیمروری بر گنونگ،. 2

 . برن و لوی، فیزیولوژی3



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


