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 بسمه تعالی 

 

 دانشکده پرستاری و مامايی 

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد    

 1400-1401ی   سال تحصيل   ومد  ل نيمسا

 مقدمه: 

طی و همچنين سيستم عصبی مرکزی و محيغدد درون ريز بدن و  آشنايی کامل با ساختمان    ضمن   در اين درس دانشجو 

 مربوطه و ضمن آشنايی با انواع ميانجی های عصبیرنده های حسی و انتقال پيام عصبی و مسيرهای عصبی دخيل  گي

يد.های فوق در بالين بيمار استفاده نما  خواهد بود به صورت کاربردی از دانستهقادر  

 

   :هدف کلی

لوژی ارگانها و سيستم های مختلف بدن شناخت فيزيو  

 : اهداف رفتاری

 در پايان اين درس هر دانشجو قادر خواهد بود که:

 نقش غدد درون ریز در هومئوستاز بدن را شرح دهد.  -1

 دهد.  ساختمان هورمونها, نحوه سنتز و مکانیسم اثر آنها توضیح -2

 هورمونهای هیپوفیز و کنترل آنها توسط هیپوتاالموس را شرح دهد.  -3

 ها را قادر به توضیح دادن باشد. آن تابولیکیممونهای تیرویید و اثرات هور -4

 قشر فوق کلیه و اثرات متابولیکی آنها را توضیح دهد. هورمونهای  -5

 2فیزیولوژینام درس:   

 واحد  1 : تعداد واحد

   نظری نوع واحد:

 تکنولوژی اتاق عمل کارشناسی مقطع و رشته تحصيلی:  

 -:    دروس همزمان

 -تلفن داخلی دفتر:  

 درگروه   هطبق برنامه الصاق شدساعات حضور در دفتر:  
 

 -کددرس: 

 مرضیه اسمعیلیمدرس :  

 101مکان کالس :   

   شنبه چهار:  نظری  کالس  روز

 30/11-13  : ساعت کالس  

 16/04/1401 تاريخ امتحان پايان ترم: 

Email     : marzeyehesmaily@yahoo.com            
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 دن باشد. هورمونهای لوزالمعده و اثرات فیزیولوژیک آنها را قادر به شرح دا -6

 د و مکانیسم های کنترل کننده کلسیم و فسفات مایع خارج سلولی را شرح دهد. هورمون پاراتیرویی -7

 باشد. هورمونهای جنسی و نقش آنها در بدن را اطالع داشته  -8

 ونگی انتقال هورمونها در خون را بیان کند. چگ -9

 ترشح هورمونها را توضیح دهد. مفهوم کنترل فیدبکی  -10

 عملکرد آنها را بیان کند.  مختلف هیپوفیز و هورمونهای بخشهای -11

 انواع سلولها در هیپوفیز قدامی را نام ببرد.  -12

 شد, چگونگی سنتز و کنترل ترشح آن را شرح دهد. نقش هورمون ر -13

 و پروتیینها را تشریح کند.  بیهاچراثر هورمون رشد بر متابولیسم کربوهیدراتها ,  -14

 و غضروفی را بیان کند. مکانیسم اثر هورمون رشد بر رشد استخوانی  -15

 نقش سوماتومدین ها را بر عملکرد هورمون رشد توضیح دهد.  -16

 را تشریح کند.  ADHاعمال فیزیولوژیک هورمون  -17

 مون اکسی توسین را شرح دهد. فیزیولوژیک هوراعمال  -18

 مکانیسم سنتز هورمونهای تیروییدی را تشریح کند.  -19

 را شرح دهد. رخون دآنها  , تفاوتهای آنها و نحوه انتقال  T4و  T3ساختمان  -20

 اثر هورمونهای تیرویید بر فعالیت متابولیک سلولها و رشد بدن را توضیح دهد.  -21

 یح دهد. را توضاثرات فیزیولوژیک مینرالوکورتیکوییدها  -22

 عوامل تنظیم کننده ترشح آلدوسترون را نام ببرد.  -23

 شرح دهد.   اثر کورتیزول بر متابولیسم کربوهیدراتها , پروتیین ها و چربی ها را -24

 تنظیم ترشح کورتیزول را شرح دهد.  -25

 ساختمان و نحوه سنتز انسولین را شرح دهد.  -26

 کنترل ترشح انسولین را توضیح دهد. نیسم  امک -27

 حرک ترشح انسولین و مکانیسم اثر آنها را بیان کند. عوامل م -28

 چگونگی تنظیم ترشح گلوکاگن را توضیح دهد.  -29
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 و روده ها را شرح دهد. , کلیه ها  بر استخوانها  تورمونااثرات هورمون پار -30

 تونین و اثرات آن بر غلظت کلسیم و فسفات پالسما را تشریح کند.  کلسی -31

 بر تنظیم کلسیم مایعات بدن را توضیح دهد.  D  ساختمان , سنتز و اثرات ویتامین -32

 دهد.  و اجزاء آنها را توضیحبخشهای مختلف دستگاه تناسلی مردانه و زنانه  -33

 وسترون را شرح دهد. یک هورمون تستثرات فیزیولوژا-34

 مثل مردان را بیان کند. در تولید  FSHو  LHنقش -35

 . و وقایع مربوطه را شرح دهد حل فولیکوالر و لوتئال سیکل قاعدگی مرا-36

 تروژن و پروستروژن را توضیح دهد. اثرات فیزیولوژیک هورمون اس -37

 شرح دهد.  را یناپسها و مواد میانجی س ساختمان دستگاه عصبی,-38

 فیزیولوژی سیناپس و مواد میانجی را بیان کند. -39

 ح دهد. فیزیولوژی سیستم حسی را شر-40

 را بیان کند. و درک حس انواع حس ها و مسیر های حسی -41

 فیزیولوژی سیستم حرکتی را شرح دهد. -42

 له آنها را شرح دهد. ل حرکت بوسیراکز حرکتی و نحوه کنترم-43

 , سیستم لیمبیک, گفتار,حافظه و خواب را توضیح دهد. غزاعمال متعالی م  -44

 تمان و اعمال سیستم خودمختار را بیان کند. ساخ-45

 نها و سلولهای عصبی را از لحاظ شکل و عملکرد تقسیم بندی کند. نورو عانوا-46

 و نقش آنها را به اختصار شرح دهد.  مغزی-مایع مغزی نخاعی, سدخونی -47

 و انتقال سیناپسی را توضیح دهد.  قایع یونی در سیناپسانواع سیناپسها, و -48

 ملکرد آنها را توضیح دهد. شیمیایی و ع انواع مواد میانجی را لیست کرده و ساختمان  -49

 انواع فیبرهای عصبی را براساس ساختمان وسرعت هدایت آنها تقسیم بندی کند.  -50

 گیرنده های حسی, انواع و نقش هریک را بیان کند.  -51

 ش و حساسیت تفکیکی را شرح دهد. مفهوم پتانسیل گیرنده ساز  -52

 ه را توضیح دهد. کتریکی و مکانیسم ایجاد پتانسیل گیرندوقایع ال-53
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 د. مسیرهای انتقال پیامهای حسی به طرف سیستم عصبی مرکزی را شناخته و تفاوت آنها را ذکر کن-54

 بیان کند.  ریف درد , انواع درد و مسیرهای عصبی آن راتع -55

 درد های راجعه یا انتشاری و مکانیسم های آن را توضیح دهد.  -56

 رح دهد. نخاع را ش  سیستم ضد دردی مغز و-57

 گیرنده های حرارت و مسیر انتقال آن را توضیح دهد. -58

 ساختمان نخاع و سازمان بندی نخاع جهت انجام اعمال حرکتی را توضیح دهد. -59

 رفلکس را تعریف کرده و انواع آن را نام ببرد. -60

 کند.  ز را شناخته و نقش اجزاء و هسته های آن را بیانساقه مغ مختلفتهای مقس-61

 د. ,ساکول و مجاری نیمدایره را در تعادل توضیح ده یکولرنقش دستگاه دهلیزی, اوت-62

 خچه و تقسیم بندی تشریحی عملی آن را بیان کند. ساختمان م-63

 مدار نورونی مخچه را ترسیم کرده و اختالالت آن را شرح دهد. -64

 هد. ساختمان هسته های قاعده ای و اختالالت آن را شرح د-65

 مناطق مختلف قشر حرکتی مغز و وظایف آن را توضیح دهد.  -66

 مسیرهای حرکتی, راه قشری نخاعی و ارتباط بین حس و حرکت را بیان کند. -67

 و عملکرد هریک از اجزا را شرح دهد., قسمتهای مختلف آن  دستگاه لیمبیک-68

 نواحی مرتبط با تکلم و نقش آنها را توضیح دهد. -69

 یادگیری و حافظه را تعریف و مکانیسم آنها را بیان کند. -70

 خواب, انواع و مشخصات آن را شرح دهد.  -71

 ح دهد. ساختمان فیزیولوژیک سیستم عصبی خودمختار را توضی -72

 مسیرهای سیستم سمپاتیک ,میانجی های نورونی و وظایف این سیستم را بیان کند.  -73

 ظایف این سیستم را شرح دهد. تیک, میانجی های نورونی و ومسیرهای سیستم پاراسمپا -74

 با پاراسمپاتیک و تفاوت سیستم اوتونوم را با سیستم حرکتی پیکری بیان کند.  تفاوت سیستم سمپاتیک  -75

 
  تدريس:  روش 

می باشد.ستفاده از پاورپوينت درسی  ابصورت سخنرانی و نمايش فيلم و    
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 فعاليتهای فراگيران:

 حضور به موقع در کالس  -1

 شرکت در بحث های کالس  -2

 پاسخگويی به پرسش های کالسی -3

 روش ارزشيابی:
 

نمره   20:    ترم   ن آزمون ميا  

نمره 60آزمون پايان ترم ) نظری(:    

-لی(:  آزمون پايان ترم ) عم  

نمره 10انجام تکاليف:    

نمره  10ر کالس:  شرکت فعال د  

 

 سياست ها وقوانين درس: 

رعايت اصول اخالق اسالمی، حرفه ای و حضور به موقع در کالس الزامی است.) مواردی مانند تاخير در حضور در کالس، 

خواندن و... باعث اخراج وزنامه  ترک کالس بدون اجازه و عدم بازگشت به کالس، صحبت کردن ، خوردن و آشاميدن، ر

کالس می شود.(    دانشجو از  

غيبت در جلسات تا سقف مشخص شده در آيين نامه آموزشی مربوطه در صورتی مجاز خواهد بود و مشمول کسر نمره -

طه نخواهد شد که با ارائه مدارک مستند و گواهی معتبر و تاييد شده و با تشخيص معاون محترم آموزشی دانشکده مربو

 مجاز شناخته شود. 

:دبه شرح زير می باش  17/4ت غير موجه دانشجو در کالس درس از نحوه برخورد با غيب-  

25/0يک جلسه غيبت غير موجه               -  

نمره   1دوجلسه عيبت غير موجه              کسر    -  

نمره   25/2سه جلسه غيبت غير موجه            کسر    -  

نمره   4جه           کسر  چهار جلسه غيبت غير مو  -  
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 درس:  منابع اصلی

همکاران و سیدعلی حائری فیزیولوژی پزشکی ترجمه  -۱  

فیزیولوژی پزشکی ترجمه دکتر خزاعی و همکاران.-۲  

فیزیولوژی ترجمه دکتر بهادرانی و همکاران.  -۳  

 

 منابع جهت مطالعه بيشتر: 

4-Guyton and Hall textbook of Medical Physiology/john E.Hall PHD(Authory)/ Saunders:12 

edidtion(Jun 29,2010)/ISBN-13:978-1416045748 

5-Hole
, 
s Human Anatomy & Physiology. Publisher McGraw-Hill ، ISBN 0070272468.          

 

 به نام خدا 

              2فيزيولوژی    عنوان درس : برنامه زمانبندی درس  

1400-  1401دوم  و سال : نيمسال    نيمسال تحصيلی     

   30/11-13شنبه    چهار  ایزمان: روزه

خانم مرضيه اسمعيلی   مسئول درس :  

کالس نظری  برنامه زمانبندی واحد.  

 نام مدرس عنوان تاريخ جلسه

27/11/1400 اول   

بندی   مکانسیمتقسیم  و  و    عملکرد  ,سنتز 

انتقال هورمونها   ونهای  هورم  -در خوننحوه 

و   هیپوتاالموس,  خلفی(-امی)قدهیپوفیز  

   آنها م عملکردسمکانی

 مرضيه اسمعيلی 

4/12/1400 دوم  
 -اثرات هورمون رشد و مکانیسم عملکرد آن

و مکانیسم    نهورمو  ADH -عملکرداثرات و

غده تیرویید و انواع سلولهای آن و -آن

= 
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ونهای مکانیسم عملکرد و سنتز هورم

هورمونهای  -تیروییدی و اثرات آن بر بدن

 مکانیسم عملکرد آنها بر بدنر فوق کلیه وقش

11/12/1400 سوم  

انواع هورمونهای لوزالمعده و اثرات 

غده پاراتیروید  -فیزیولوژیک آنها بر بدن

هورمونهای جنسی مردانه -ومتابولیسم کلسیم

نکات -و فولیکوالر  سیکل قاعدگی-و زنانه

 بالینی فصل 

= 

ارمچه  18/21/1400  

ی مرکزی و آشنایی با سیستم عصب

ناپس و و سیانواع نورون -محیطی

-اپسیانتقال سین  

= 

25/12/1400 پنجم   

انواع   -انواع نوروترانسمیتر و عملکردشان

انوع گیرنده  -CSFمشخصات  -فیبر عصبی

 -مسیرهای انتقال حسی-حسیهای 

= 

17/01/1401 ششم  
رد و انواع  د-قشرحسی و حرکتی

( حان میانترمامت )    -درد  
= 

24/01/1401 هفتم  

نخاع و  -سیستم حرکتی -مسیرهای مهار درد

آشنایی با ساقه مغز و هسته   -انواع رفلکس

و هسته   مخچه-های مشبک و بخش تعادل

 ت... و اختالال  های قاعده ای

= 

31/01/1401 هشتم  

سیستم  -خواب و حافظه -اعمال متعالی مغز

تفاوت سیستم اوتونوم و سمپاتیک و   -تکلم

 پاتیک پاراسم

 اسمعيلی   مرضيه

 

 


