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 سمه تعالی اب             

 

 دانشکده پرستاری و مامايی  - زاد اسالمی واحد نجف آبادآدانشگاه 

 1397 - 98سال تحصيلی   اول لنيمسا 

آشنایی با فیزیولوژی پیشرفته اندام های مختلف بدن، می تواند دانشجو را در بررسی، تشخیص اختالالت و تدوین تدابیر پرستاری مناسب   :مقدمه

 ید. آماده نما

فراهم آوردن فرصت های یادگیری جهت گسترش معلومات دانشجو در مورد چگونگی اعمال دستگاه های مختلف بدن در انسان و واکنش  :هدف کلی

 فیزیولوژیکی بدن به اختالالت دستگاه های مزبور.

  :اهداف رفتاری

  انتظار می رود: یان عزیزدر پایان دوره از دانشجو

 پیشرفته سلول، غشاء سلولی و اعمال آن بحث نمایند.در مورد فیزیولوژی  .1

 فیزیولوژی پیشرفته و پاتوفیزیولوژی دستگاه های عضالنی، اسکلتی و عصبی را توضیح دهند. .2

 فیزیولوژی پیشرفته و پاتوفیزیولوژی قلب و عروق را بیان کنند. .3

 فیزیولوژی پیشرفته و پاتوفیزیولوژی دستگاه تنفسی را توضیح دهند. .4

 لوژی پیشرفته و پاتوفیزیولوژی دستگاه گوارش را بحث کنند.فیزیو .5

 فیزیولوژی پیشرفته و پاتوفیزیولوژی دستگاه های ادراری و تناسلی را توضیح دهند. .6

 فیزیولوژی پیشرفته و پاتوفیزیولوژی مایعات و الکترولیت های بدن را نوضیح دهند. .7

 ی را بیان کنند.فیزیولوژی پیشرفته و پاتوفیزیولوژی غدد مترشحه داخل .8

 در مورد اصول کلی و فیزیولوژی حواس توضیح دهند. .9

 در مورد خون شناسی، انعقاد و ایمنی بحث نمایند. .10

 در مورد متابولیسم و تنظیم دما توضیح دهند. .11

 پاتوفيزيولوژی  نام درس: 

 ساعت( 26) واحد 1.5 تعداد واحد:

 نظری  نوع واحد:

 ارشد پرستاریکارشناسی رشته تحصيلی: مقطع و 

 ندارد پيشنياز : دروس 

 2583تلفن داخلی دفتر: 

  دوشنبهخانم يزدانی  ور در دفتر: ساعات حض

 

 آقای دکتر امامی، يزدانیخانم :  ينمدرس

Email : faridokht.yazdani@yahoo.com 

 فريدخت يزدانی مسئول درس: 

کالس های کارشناسی ارشد:  کالسمکان   

 10:15-12 ها شنبهدو  روز کالس:

 97آبان  28 :امتحان ميان ترم  تاريخ

 

 8ساعت     22/10/97  تاريخ امتحان پايان ترم:
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 . ، پرسش و پاسخ و بحث گروهیبا کمک وسایل آموزشی سخنرانی  :روش تدريس

  .درسی، وایت بورد، ویدئو پروژکتور های : کتابآموزشی وسایل

 اليتهای فراگيران:عف
 ؛حضور فیزیکی به موقع و فعال در تمام جلسات درس -1

 ؛ شرکت در پرسش و پاسخ و بحث گروهی -2

 ؛  جستجوی علمی ـ پژوهشیارائه ی کنفرانس های تعیین شده با  -3

 شرکت در آزمون پایان ترم. -4

 

 :روش ارزشيابی

 %5 شرکت فعال در کالس  

 %10 ارائه کنفرانس

 %25 شرکت در آزمون ميان دوره ای

 %60 شرکت در آزمون پايانی

 
-  

 منابع اصلی درس:

 جدیدترین منابع و ژورنال های موجود در زمینه فیزیولوژی انسانی.  -1

 کتب پاتوفیزیولوژی مرجع، آخرین چاپ -2

 

 

 جدول زمانبندی درس

 پاتوفيزيولوژی

  جلسه تاریخ مدرس رئوس مطالب

12-10:15     

2/7/97 خانم يزدانی معرفی طرح درس  1.  

 فیزیولوژی پیشرفته سلول، غشاء سلولی و اعمال آن
9/7/97 دکتر امامی  2.  

 فیزیولوژی پیشرفته و پاتوفیزیولوژی دستگاه های عضالنی، اسکلتی و عصبی
16/7/97 دکتر امامی  3.  
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 فیزیولوژی پیشرفته و پاتوفیزیولوژی قلب و عروق

23/7/97 امیدکتر ام  4.  

 فیزیولوژی پیشرفته و پاتوفیزیولوژی دستگاه تنفسی
30/7/97 دکتر امامی  5.  

 فیزیولوژی پیشرفته و پاتوفیزیولوژی دستگاه گوارش
7/8/97 دکتر امامی  6.  

 فیزیولوژی پیشرفته و پاتوفیزیولوژی دستگاه ادراری تناسلی
14/8/97 دکتر امامی  7.  

 مطالعه آزاد
--- 21/8/97  8.  

 ترممیان 
28/8/97 دکتر امامی  9.  

 
   

 مایعات و الکترولیت های بدن  کلیه و فیزیولوژی پیشرفته و پاتوفیزیولوژی

 

5/9/97 خانم يزدانی  10.  

 فیزیولوژی پیشرفته و پاتوفیزیولوژی غدد مترشحه داخلی
12/9/97 خانم يزدانی  11.  

 اصول کلی و فیزیولوژی حواس
19/9/97 خانم يزدانی  12.  

 قاد و ایمنیخون شناسی، انع
26/9/97 خانم يزدانی  13.  

 متابولیسم و تنظیم دما
3/10/97 خانم يزدانی  14.  

-- 
 10/10/97  15.  

-- 
 17/10/97  16.  

 
   


