هؼبًٍت آهَظقی  -هطمع هطبلؼبت ٍ تَؾؼِ آهَظـ پعقنی زاًكگبُ آظاز اؾالهی ٍاحس قبّطٍز
……………………………
ًیوؿبل تحصیلی

فطم ططح زضؼ
ًبم زضؼ :

 :فیعیَلَغی2

هیعاى ٍاحس:

ضقتِ تحصیلی:

هقطغ تحصیلی زاًكجَیبى:

هسضؼ:

هحل ثطگعاضی :زاًكنسُ
پعقنی

2

اّساف ملی زضؼ: :
آقٌبیی ثب ًحَُ ػولنطز ٍ تٌظین َّضهَى ّبی جٌؿی ٍ غیط جٌؿی ٍ شمط ثطذی هَاضز پبتَلَغیل
هٌبثغ اصلی زضؼ:
الف -فبضؾی
-1قبزاى ،فطخ ،فیعیَلَغی پعقنی  ،اًتكبضت چْط،
 -2ؾٌسگل ،فیعیَلَغی اًؿبى ،یعز ،اًتكبضات یعز1371 ،
ة – اًگلیؿی
1- Canong, W.F., Review of Medical physiology, Franisco dangc medical book, 2005
2- Patton, H.D., Text book of physiology, Washington saunders, 1989
3- Best, J.B, Physiological Basis at Medical practicc, Williams.F wilkins, 2007

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
قوبضُ

تبضید

جلؿِ

جلؿِ

1

اّساف هیبًی (ضئَؼ هطبلت)

اّساف ٍیػُ (ثط اؾبؼ ؾِ حیطِ اّساف

ضٍـ

آهَظقی  :قٌبذتی ،ػبطفی ،ضٍاى

یبززّی

حطمتی)

یبزگیطی

ثب ملیبتی

-1تؼطیف زؾتگبُ اًسٍمطیي ٍ َّضهَى ضا

زض هَضز ؾیؿتن

ثیبى ًوبیس

ؾرٌطاًی

اًسٍمطیي

ٍ -2جَُ هكتطك زٍ زؾتگبُ ػصجی ٍ

هجبحثِ

َّضهًَْبٍ

اًسٍمطیٌی ضا شمط ًوَزُ ٍ ّوچٌیي

هَاز ٍ ٍؾبیل
آهَظقی

تبضید
جلؿِ
ٍظهبى

تنبلیف

ًحَُاضظقیبثی

زاًكجَ

ٍزضصس آى

ٍیسئَ
پطٍغمتَض

اهتحبى تئَضی
هطبلؼِ هٌبثغ

هیبى زٍضُ ٍ
پبیبى زٍضُ
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گیطًسُ ّب ضا قطح زّس.

اضتجبط ایي زٍؾیؿتن ضا ًَضیح زّس
 -3چگًَگی تَلیس ،شذیطُ ٍ تطقح
َّضهًَْب ضا تَضیح زّس
 -4طجقِ ثٌسی َّضهًَْب ثط اؾبؼ ؾبذتبض
قیویبیی آًْب ٍ ًحَُ اًتقبل ٍ ػول آًْب ضا
تَضیح زّس
 -5اًَاع ضؾپتَضّب یب گیطًسُ ّب ضا ثط
اؾبؼ جبیگبُ ٍ ػول تَضیح زّس
 -6هنبًیؿن ػول َّضهًَْبی پتپیسی ٍ
اؾتطٍئیسی ضا ثیبى ًوبیس
ٍیسئَ

-1ؾبذتبض فیعیَلَغینی غسُ ّیپَفیع ٍ
َّضهًَْبی آًطا تَضیح زّس.
 -2اثطات فیعیَلَغیل ً،حَُ تَلیس ٍ
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ثب ؾبذتبض فیعیَلَغینی

مٌتطل تطقح َّضهَى ضقس ضا ثیبى ًوبیس

غسُ ّیپَفیع،

ً -3حَُ تٌظین تطقح َّضهَى ضقس ٍ ًیع

ػولنطز

اذتالالت تطقح آًطا تَضیح زّس

َّضهَى ضقس

 -4ذصَصیبت ملی  ،اثطات فیعیَلَغیل

ٍ پطٍ المتیي

ٍ مٌتطل تطقح َّضهَى پطٍ المتیي ضا ثیبى

ٍ ّوچٌیي َّضهًَْبی

ًوبیس

ًَضٍّیپَفیع

 -5اًَاع َّضهًَْبی ّیپَفیع ذلفی ضا

ضا قطح زّس.

ًبم ثجطز
 -6اثطات فیعیَلَغیل ٍ ًحَُ مٌتطل
تطقح َّضهَى ضس ازضاضی ضا ثیبى ًوبیس
 -7اثطات فیعیَلَغیل ٍ ًحَُ مٌتطل
تطقح َّضهَى امؿی تَمؿیي ضا ثیبى

پطٍغمتَض

اهتحبى تئَضی
ؾرٌطاًی
هجبحثِ

هطبلؼِ هٌبثغ

هیبى زٍضُ ٍ
پبیبى زٍضُ

ًوبیس
ٍیسئَ

-1ثب ؾبذتبض فیعیَلَغینی ٍ ثبفت قٌبؾی
غسُ تیطٍئیس آقٌبقَز

پطٍغمتَض

 -2هطاحل ٍ ًحَُ تَلیس َّضهًَْبی
تیطٍئیسی ضا ثیبى ًوبیس
 -3چگًَگی شذیطُ ٍ حول ایي َّضهًَْب
غسز تیطٍئیس
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ٍ هنبًیؿن
ػول َّضهًَْبی آى

اهتحبى تئَضی

ًٍیع ًیوِ ػوط آًْب ضا ثیبى ًوبیس
 -4اثطات فیعیَلَغینی َّضهًَْبی

ؾرٌطاًی

تیطٍئیسی ضا تَضیح زّس

هجبحثِ

هطبلؼِ هٌبثغ

هیبى زٍضُ ٍ
پبیبى زٍضُ

 -5اثطات فیعیَلَغینی َّضهًَْبی
تیطٍئسی ضا ثط زؾتگبّْبی هرتلف ثسى ضا
ثیبى ًوبیس
 -6تٌظین تطقح َّضهًَْبی تیطٍئیسی
ضاثیبى ًوبیس

ٍیسئَ

 -1ؾبذتبض فیعیَلَغینی ٍ ثبفت قٌبؾی
غسُ آزضًبل ضا قطح زّس.
غسُ فَق ملیَی ٍ هنبًیؿن
4

ػول
َّضهًَْبی
ثرف مَضتنؽ آزضًبل

 -2ؾِ گطٍُ َّضهًَی مِ اظ ثرف قكطی
ایي غسُ تَلیس هی گطزز ضا ثیبى ًوَزُ ٍ
ًحَُ تَلیس ایي َّضهًَْب ضا تَضیح زّس
 -3اثطات فیعیَلَغینی آلسٍؾتطٍى
،هنبًیؿن ػول ٍ ًحَُ تٌظین تطقح آى ضا
ثیبى ًوبیس
 -4اثطات فجعیَلَغینی مَضتیعٍل ضا ثط

پطٍغمتَض
ؾرٌطاًی
هجبحثِ

اهتحبى تئَضی
هطبلؼِ هٌبثغ

هیبى زٍضُ ٍ
پبیبى زٍضُ

هتبثَلیؿن تطمیجبت هرتلف آلی ٍ ًیع
اؾتطؼ ّب ٍ التْبثبت ضا ثیبى ًوبیس
 -5ثب ضیتن قجبًِ ضٍظی تطقح َّضهَى
مَضتیعٍل آقٌب قسُ ٍ تٌظین تطقح آى ضا
ثیبى ًوبیس
 -6ذصَصیبت ملی آًسضٍغًْبی آزضًبل
ضا ثیبى ًوبیس
ٍیسئَ

 -1اًَاع ملؿین ٍ زض صس هقساض ّطیل اظ
آًْب ضا زض هبیؼبت ثسى ثیبى مٌس

پطٍغمتَض

 -2هحل جصة ملؿین ضا زض ثبفت ّبی
هرتلف ثسى ضا ّوطاُ ثب هنبًیؿوْبی
هطثَطِ تَضیح زّس
 -3اذتالالت ًبقی اظ تغییطات ملؿین
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ًحَُ تٌظین

هبیؼبت ثسى ضا ثیبى ًوبیس

ملؿین ٍ فؿفط

ً -4قبطی مِ زض آًْب فؿفط جصة هی

هبیؼبت ثسى

قَز ٍ ًحَُ تٌظین غلظت آًطا ثیبى ًوبیس

ؾرٌطاًی

ٍ ًقف غسز پبضا تیطٍئیس

ً -5حَُ تَلیس ٍ هنبًیؿن ػول ٍیتبهیي D

هجبحثِ

ٍ ٍیتبهیي

ضا ثیبى ًوبیس
 -6ؾبذتبض فیعیَلَغی ٍ ثبفت قٌبؾی
غسز پبضا تیطٍئیس ضا ثیبى ًوبیس
 -7هنبًیؿن ػول پبضاتَضهَى ضا ثط
ثبفتْبی هرتلف جْت تٌظین ملؿین ٍ فؿفط
ضا تَضیح زّس
ً -8حَُ تٌظین تطقح َّضهَى پبضا
تَضهَى ضا ثیبى ًوبیس

اهتحبى تئَضی
هطبلؼِ هٌبثغ

هیبى زٍضُ ٍ
پبیبى زٍضُ

 -9اثطات فیعیَلَغینی ملؿی تًَیي زض
تٌظین غلظت ملؿین هبیؼبت ثسى ثیبى
ًوبیس.
ٍیسئَ

 -1ثب ؾبذتبضفیعیَلَغینی ٍ ثبفت قٌبؾی
پبًنطاؼ آقٌب قَز

پطٍغمتَض

 -2اًَاع َّضهًَْبی پبًنطاؼ ضا ثیبى
ًوبیس
ً -3حَُ تَلیس ،تطقح ٍ ًیوِ ػوط
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اهتحبى تئَضی

غسُ پبًنطاؼ

اًؿَلیي ضا ثیبى ًوبیس

ٍ هنبًیؿن

 -4اثط اًؿَلیي ثط هتبثَلؿن مطثَّیسضاتْب

ؾرٌطاًی

ػول َّضهًَْبی

 ،چطثیْب ٍ پطٍتئیي ّب ضا تَضیح زّس

هجبحثِ

جعایط الًگطّبًؽ

 -5تٌظین تطقح اًؿَلیي ضا ثیبى ًوبیس

هطبلؼِ هٌبثغ

هیبى زٍضُ ٍ
پبیبى زٍضُ

 -6اثطات فیعیَلَغینی گلَمبگَى ثط
هتبثَلیؿن تطمیجبت آلی ثیبى ًوبیس
 -7ثب ذصَصیب ت ملی ؾَهبتَؾتبتجي ٍ
ػولنطز آًْب آقٌب گطزز

قوبضُ

تبضید

جلؿِ

جلؿِ

اّساف هیبًی (ضئَؼ هطبلت)

اّساف ٍیػُ (ثط اؾبؼ ؾِ حیطِ اّساف

ضٍـ

آهَظقی  :قٌبذتی ،ػبطفی ،ضٍاى

یبززّی

حطمتی)

یبزگیطی

هَاز ٍ ٍؾبیل
آهَظقی

ظهبى
جلؿِ
(زقیقِ)

تنبلیف

ًحَُاضظقیبثی

زاًكجَ

ٍزضصس آى
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 آزمونهب بر اسبس اهذاف میتواننذ به صورت آزمون ورودی (آگبهی از سطح آمبدگی دانطجویبن) مرحلهبی یب تکوینی (در فراینذ تذریس بب هذف ضنبسبیی قوت و ضعف دانطجویبن) و آزمون پبیبنی یب تراکمی (پبیبن یک دوره یب مقطع آموزضی بب هذف قضبوت در مورد تسلط
دانطجویبن) برگسار گردد.

ٍیسئَ

-1هكرصبت تَلیس هثل جٌؿی ضا ثیبى
ًوبیس

پطٍغمتَض

 -2تؼییي ٍ توبیع جٌؿیت ضا تَضیح زّس
 -3ؾبذتبض فیعیَلَغی اًسام جٌؿی ًط ضا
ثیبى ًوبیس
 -4هحَض ّ( H.P.Gیپَتبالهَؼ ،
ّیپَفیع ،گًَبز) ضا زض تَلیس هثل جٌؿی
تَلیس هثل

تَضیح زّس

جٌؿی

 -5پسیسُ اؾپطهیَغًع ضا تؼطیف ًوَزُ ،
هطاحل هْن آًْب ضا ثیبى ًوَزُ ٍ ػَاهلی

7
ٍ زؾتگبُ تَلیس
هثل جٌؿی

مِ زض توبیع ٍ تنبهل آًْب زذیل ّؿتٌس

اهتحبى تئَضی
ؾرٌطاًی

هطبلؼِ هٌبثغ

هجبحثِ

هیبى زٍضُ ٍ
پبیبى زٍضُ

تَضیح زّس
 -6ؾٌتع ٍ هنبًیؿن ػول َّضهًَْبی
اؾتطٍئیس ضا ثیبى ًوبیس
 -7اثطات فیعیَلَغینی َّضهَى
تؿتَؾتطٍى ضا تَضیح زّس
 -8فؼبلیت فیعیَلَغینی جٌؽ هطزاًِ ٍ
هطاحل آًطا تَضیح زّس
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زؾتگبُ تَلیس هثل جٌؿی هبزُ

-1ؾبذتبض فیعیَلَغی اًسام جٌؿی هبزُ

ؾرٌطاًی

ضا ثیبى ًوبیس

هجبحثِ

ٍیسئَ

هطبلؼِ هٌبثغ

اهتحبى تئَضی
هیبى زٍضُ ٍ

 -2پسیسُ آئَغًع ضا تؼطیف ًوَزُ ٍ

پبیبى زٍضُ

پطٍغمتَض

هطاحل هْن آى ضا تَضیح زّس
 -3هطاحل ضقس ٍ ًوَ فَلینَلی ضا ّوطاُ
ثب تصَیط تَضیح زّس
-4ثلَؽ ضا تؼطیف ًوَزُ  ،هطاحل آى ضا
زض جٌؽ هبزُ ثیبى ًوبیس ّوچٌیي ثلَؽ
ظٍز ضؼ ٍ زیط ضؼ ضا تَضیح زّس
 -5چطذِ مبهل تروساًی ،ضحوی ٍ
تغییطات ؾطَح َّضهًَْب ی جٌؿی هبزُ
ضا تَضیح زّس
 -6اًَاع َّضهًَْبی جٌؿی هبزُ ضا ًبم
ثطزُ ٍ ًقف فیعیَلَغینی آًْب ضا تَضیح
زّس
 -7ثبئؿگی ضا تؼطیف ًوَزُ ٍ ثطذی اظ
هكرصبت آًطا شمط ًوبیس
 -8ثطذی اظ اذتالالت ػولنطز تروساًی
ٍ ًبظایی ضا تَضیح زّس
ٍیسئَ

پسیسُ لقبح  ،الًِ گعیٌی  ،تغصیِ اٍلیِ
زاذل ضحوی جٌیي –تكنیل جفت ٍ ًحَُ
ثبضزاضی
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ٍ
قیطزّی

تغصیِ جٌیي ضا زض طَل حبهلگی تَضیح
زّس
ً -2قف تغصیِ ای ٍاًسٍمطیٌی جفت ضا
ثطای هبزض ٍ جٌیي تَضیح زّس
 -3پسیسُ ظایوبى ضا تؼطیف ًوَزُ ٍ

پطٍغمتَض
ؾرٌطاًی
هجبحثِ

اهتحبى تئَضی
هطبلؼِ هٌبثغ

هیبى زٍضُ ٍ
پبیبى زٍضُ

هطاحل ٍػَاهلی مِ زض تٌظین آى زذبلت
زاضًسضاثیبى ًوبیس
 -4ػَاهل زذیل زض پسیسُ قیط زّی ضا
ثیبى ًوَزُ ٍ هنبًیؿن تَلیس قیط ضاتَضیح
زّس
 -5زض ضاثطِ ثب فیعیَلَغی ًَظاز ٍ
زؾتگبّْبی هرتلف ثسى ٍی ٍ ثرصَل
تغییطاتی مِ پؽ اظ تَلس ایجبز هی گطزز
تَضیح زّس

