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 بسمه تعالی 

 

 دانشکده پرستاری و مامايی 

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد    

 4100-104سال تحصيلی   ولا لنيمسا

 مقدمه:

آشنايی کامل با ساختمان های دستگاه های تنفس،  قلب و عروق وگردش خون، ادراری و  ضمن در اين درس دانشجو

تناسلی، گوارش و کبد و مجاری صفراوی و طحال قادر خواهد بود به صورت کاربردی از دانسته های فوق در بالين بيمار 

 استفاده نمايد.

 

  :کلیهدف 

 شناخت فيزيولوژی ارگانها و سيستم های مختلف بدن

 :اهداف رفتاری

 در پايان اين درس هر دانشجو قادر خواهد بود که:

توضیح دهد.نحوه توزیع مایعات بدن در بخش های مختلف را  -1  

  .های مختلف بدن را در ایجاد آن شرح دهدهومئوستاز و نقش دستگاه  مفهوم محیط داخلی، -2

وش های گوناگون انتقال مواد از غشاء سلولی را بیان کند.ر -3  

پتانسیل استراحت و عمل )انقباض( سلول در عضالت اسکلتی، صاف و تفاوت های آن را توضیح دهد. -4  

 1فیزیولوژی نام درس:  

 واحد 2: تعداد واحد

  نظری نوع واحد:

 تکنولوژی اتاق عملکارشناسی مقطع و رشته تحصيلی: 

 -:  دروس همزمان

 -تلفن داخلی دفتر: 

 ه درگروهطبق برنامه الصاق شدساعات حضور در دفتر: 
 

 802802 کددرس:

 مرضیه اسمعیلیمدرس : 

 حضوریمجازی مکان کالس :  

  شنبه چهار: نظری کالس روز

 13-03/8 :ساعت کالس 

 4/11/1433 تاريخ امتحان پايان ترم:

Email     : marzeyehesmaily@yahoo.com            
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مراحل و مکانیسم انقباض عضله قلبی را بیان کند. -5  

ا توضیح دهد.هدایتی قلب ر -مفهوم سن سیسیوم عملی و ارتباط آن با سیستم تحریکی-6  

نقش سیستم سمپاتیک و پاراسمپاتیک را درکنترل عملکرد قلب شرح دهد. -7  

  .منحنی الکتروکاردیوگرام و اجزاء آن را بیان کند -8

تقاق های قلبی و نحوه اتصاالت الکترود ها را توضیح دهد. اش -9  

رد قلب توضیح دهد.بریج و اثرات آن را  بر عملک -قانون فرانک استارلینگ و رفلکس بین -13  

گردش خون سیستمیک و ریوی، اجزا و تفاوت های آنها را بیان کند. -11  

.عوامل موثر بر بازگشت وریدی را شرح دهد -12  

نقش سیستم لنفاوی در کنترل هومئوستاز بدن در سیستم گردش خون را بیان کند. -10  

.و توضیح دهد اسدمکانسم های تنظیم کوتاه مدت و بلند مدت فشارخون را بشن -14  

را با تغییرات سیکل قلبی بداند و علت آن را شرح دهد. تغییرات جریان خون کرونری -15  

کنترل عصبی و هورمونی جریان خون را شرح دهد.  -16  

توضیح دهد. و استفاده از قانون اهم و پوازوی را مفهوم مقاومت کل محیطی و نقش آن در فشارخون -17  

را شرح دهد. و همچنین قانون فیک در فیلتراسیون مویرگی  لوژیک موثر بر فشار متوسط شریانی و نقش آن فاکتورهای فیزیو -18  

سیکل تنفس و مکانیسم ایجاد دم و بازدم را توضیح دهد. -19  

تست های عملکرد ریه، حجم ها و ظرفیت های ریوی را بیان کند. -23  

تنفس بیان کند.مراکز کنترل تنفسی و نقش آنها را در تنظیم  -21  

منحنی تجزیه اکسی هموگلوبین و مشخصات آن را توضیح دهد.  -22  

بین سلول های بدن را توضیح دهد. و خون ، خون ونحوه تبادالت گازی بین آلوئول ها  -20  

یک سیکل تنفسی توضیح دهد. تغییرات فشار داخل ریوی و فشار پرده جنب را در-24  

 وهای موثر بر آن را شرح دهد.فیلتراسیون گلومرولی و نیر -25

 را توضیح دهد. GFR  تنظیمی خود در آن نقش و گلومرولر ژوکستا دستگاه اجزاء -26



3 

 

 را شرح دهد. GFRتنظیم عصبی و هورمونی  -27

 مکانیسم تغلیظ ادرار، بازجذب و جذب و ترشح را بیان کند. -28

 یه را توضیح دهد.عوامل موثر در ایجاد و حفظ اسمواللیته باالی مرکز کل -29

 را درتنظیم حجم مایعات بدن شرح دهد. ANP، آلدوسترون و IIمکانیسم اثر آنژیوتانسین  -03

 بلع و مراحل آن را بیان کند. -01

 حرکات مخلوط کننده و پیش برنده و نقش آنها را توضیح دهد. -02

 توضیح دهد. انواع حرکات روده باریک، نقش آنها و مکانیسم های کنترلی آنها را -00

 حرکات قسمتهای مختلف روده بزرگ، مشخصات و نحوه کنترل آنها را شرح دهد. -04

 ترشحات پانکراس، اثرات و نحوه تنظیم آنها را بیان کند. -05

 ذب چربی ها را بیان کند.نقش آن در هضم و جصفرا و  -06

 دهد.جذب مواد در قسمتهای مختلف لوله گوارش را توضیح  فرایند هضم و -07

 کنترل عصبی و هورمونی دستگاه گوارش را توضیح دهد. -08

 آشنایی با دستگاه تولیدمثل در مردان و اثرات فیزیولوژیک هورمون تستوسترون را شرح دهد. -09

 آشنایی با دستگاه تولیدمثل در زنان و هورمون های جنسی زنانه را شرح دهد. -43

 

  روش تدريس: 

 

می باشد. و تعامل دوطرفه  استفاده از پاورپوينت درسیو نمايش فيلم و  پرسش و پاسخ بصورت   

 فعاليتهای فراگيران:

 حضور به موقع در کالس -4

 شرکت در بحث های کالس -8

 پاسخگويی به پرسش های کالسی -3

 روش ارزشيابی:
 

نمره 80:  ترم نآزمون ميا  
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نمره00آزمون پايان ترم ) نظری(:   

-آزمون پايان ترم ) عملی(:   

نمره40انجام تکاليف:   

نمره 40شرکت فعال در کالس:   

 

 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  ترک کالس بدون اجازه و عدم بازگشت به کالس، صحبت کردن ، خوردن و آشاميدن، روزنامه

 دانشجو از کالس می شود.( 

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

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

ز شناخته شود.مجا  

:دبه شرح زير می باش 42/1نحوه برخورد با غيبت غير موجه دانشجو در کالس درس از -  

80/0يک جلسه غيبت غير موجه             -  

نمره 4دوجلسه عيبت غير موجه              کسر  -  

نمره 80/8سه جلسه غيبت غير موجه            کسر  -  

نمره  1کسر        چهار جلسه غيبت غير موجه     -  

 

 

 

 منابع اصلی درس:

همکاران وسیدعلی حائری فیزیولوژی پزشکی ترجمه  -1  

فیزیولوژی پزشکی ترجمه دکتر خزاعی و همکاران.-2  
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فیزیولوژی ترجمه دکتر بهادرانی و همکاران. -0  

 

 منابع جهت مطالعه بيشتر:

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

edidtion(Jun 22,2212)/ISBN-139231-1415245341 

5-Hole
 ,
s Human Anatomy & Physiology. Publisher McGraw-Hill ، ISBN 2232232451.          

 

 به نام خدا

              4فيزيولوژی  عنوان درس : برنامه زمانبندی درس 

4100-104: نيمسال اول  نيمسال تحصيلی و سال    

  40-30/2شنبه   چهار زمان: روزهای

خانم مرضيه اسمعيلی مسئول درس :  

کالس نظری برنامه زمانبندی واحد.  

 عنوان تاريخ جلسه

34/0/100 اول  
 مایع های بخش در مواد و آب انتقال و نقل-بدن مایعات-سلول عمل و ساختمان

و پمپ پمپاژ-بدن  Na- k عمل و غشا تاستراح پتانسیل  

2/2/100 دوم  

انتقال ایمپالس از اعصاب به عضالت  -مکانیسم انقباض عضالت اسکلتی

انواع  -مکانیسم انقباض عضالت صاف-ساختمان واحد انقباضی-اسکلتی

-نکات بالینی مربوطه -عضالت صاف  

41/2/100 سوم  
بافت -سیستم تحریکی هدایتی قلب-مراحل انقباض قلب-اعمال و حرکات قلب

-گرهی  

84/2/100 چهارم -تطاهرات الکتریکی قلب-تغییرات فشاردرحفره های قلب-سیکل قلبی   

82/2/100 پنجم  -آریتمی های قلبی) فیبریالسیون بطنی-تفسیرالکتروکاردیوگرام و اشتقاق های آن 
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-نکات بالینی مربوطه -فلوتر دهلیزی...(  

0/2/100 ششم -ر بر آندینامیک خون و عوامل موث-ساختمان عروق   

48/2/100 هفتم  
فشارنبض و نبض -تبادل مایعات ومواد-جریان خون وریدی و عوامل موثر برآن

-سرخرگی  

41/2/100 هشتم  
تنظیم عصبی  -کنترل موضعی جریان خون-کنترل فشارخون-سیستم لنفاوی

-گردش خون  

80/2/100 نهم  
-ظرفیت هاحجم ها و -عملکرد مجاری تنفسی-تهویه ریوی و عوامل موثر برآن

-اسپیرومتری  

3/1/100 دهم -تعادل گازها وانتقال گازها درخون-گردش خون ریوی   

يازده

 م
40/1/100  

-نکات بالینی-تنظیم تنفس  

دوازده

 م
42/1/100  

-فیلتراسیون جذب مجدد و ترشح-انواع نفرون و اعمال آنها-ساختمان کلیه

-تشکیل ادرار گلومرولی  

سيزده

 م
81/1/100  

بولی گلومرولی در تنظیم خودکار)نقش فیدبک تو  GFR تنظیم اسموالریته  -( 

-غلظت سدیم  

چهارد

 هم
4/40/100  

-نکات بالینی -تخلیه ادرار -هورمون های موثر بر کار کلیه ها  

پانزده

 م
2/40/100  

-اعمال روده باریک و حرکات روده-گوارش دهانی. بلع معدی  

شانزد

 هم
40/40/100  

-پانکراس -لوله گوارشترشحات  -اعمال روده بزرگ  

هفده

 م
88/40/100  

-نکات بالینی -هضم و جذب -کبد و صفرا  

 


