
 
 

 

  

 
 

 

 تشریح و فیزیولوژیمجازی  (lesson Planروزانه )طرح درس 

 تشریح جلسه اول
 

 کارشناسی پیوسته بهداشت عمومی مقطع / رشته تحصیلی:    آموزشی: علوم پایه        گروه    :  بهداشت اوز  دانشکده دانشکد

 27/7/400 تاریخ ارائه درس : 400-401سال تحصیلی  :  

 14-16ساعت:                      سه شنبهروز:  تشریح و فیزیولوژینام درس )واحد(  :  

 نوع واحد:نظری
 

 25تعداد دانشجویان  : 

 مسئول درس: خانم صفورا ایزانلو 1واحد: تعداد

 مدرس: خانم ایزانلو دقیقه 45مدت کالس: 

 400شهریور  بازنگری:تدوین /  تاریخ
 

 تشریح و فیزیولوژیکلیات :  جلسهعنوان 

 باشد. یمختلف بدن م ستمهاییس فیشناخت و آگاهی از تعاریف و اصطالحات علم تشریح به منظور توص:   جلسههدف کلی 

 
 دانشجو در پایان  کالس بتواند::  اختصاصیاهداف 

 ببرد نام آنرا انواع و کرده تعریف را آناتومی . 

 کند ذکر را شود می انجام صفحات آن در که حرکاتی و فرضی صفحات . 

 ببرد نام را بدن مختلف سیستمهای 

 ترکیبی       /          مجازی   حضوری         /    روش آموزش :  

 سامانه نوید –نرم افزار های مجازی  امکانات آموزشی : 

 پروژه        /        تاالر گفتگو          /تکلیف           فعالیت آموزشی :  

 مجازی پایان ترمعنوان و نوع آزمون : 

 ۱۳۹۷سال  -چاپ اول -انتشارات حیدری -دستگاه های بدن دکتر فریدون نگهدار آناتومیمنبع درس : 

 دقیقه5      :مدت زمان (جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.صرفا )این قسمت :    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 15مدت زمان :   

 دقیقه 5مدت زمان :   

 دقیقه15مدت زمان:      

  دقیقه5مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ریزی درسی و آموزشی

 



 
 جلسه دوم

 کارشناسی پیوسته بهداشت عمومیمقطع / رشته تحصیلی:    آموزشی: علوم پایه        گروه    :  بهداشت اوز  دانشکد دانشکده

 4/8/400 تاریخ ارائه درس : 400-401سال تحصیلی  :  

 14-16ساعت:                      سه شنبهروز:  تشریح و فیزیولوژینام درس )واحد(  :  

 نوع واحد:نظری
 

 25تعداد دانشجویان  : 

 مسئول درس: خانم صفورا ایزانلو 1تعداد واحد:

 مدرس: خانم ایزانلو دقیقه45مدت کالس: 

 400تاریخ تدوین / بازنگری: شهریور 
 

 سیستم اسکلتیعنوان جلسه : 

 فیو توص اسکلتی ستمیس مبندییساختمان استخوان و مفاصل، انواع استخوان، استخوان سازی، تقس باهدف کلی جلسه :  

 اشنا شود. آنها

 

 دانشجو  در پایان کالس بتواند:اهداف اختصاصی : 
 نماید انیاسکلتی را ب ستمیوظایف س 

 بزند مثالی کدام هر از و نماید بندی تقسیم را استخوانها. 

  دهد حیبطور اختصار توضاستخوان سازی را 

 بندی نماید میاسکلتی را تقس ستمیس 

 . جمجمه را تعریف کرده و استخوانهای صورت و کاسه سر را نام ببرد 

 دهد . حتوضی مختلف ایھجمجمه را در نما 

 نماید . انیمشترك مهرهها را ب اتیستون مهرهای وخصوص 

 نماید انیمشخصات مهرههای گردنی پشتی کمری و خاجی را ب 

 دهد. حیاستخوانهای اندام فوقانی را نام برده و هر کدام را بطور مختصر توض 

 دهد. حیاستخوانهای اندام تحتانی را نام برده و هرکدام را بطور مختصر توض 

 کند انیانواع لگنها و تفاوت آنرا در زن و مرد ب 

 

 

 /        ترکیبی         مجازیروش آموزش :  حضوری         /       

 سامانه نوید –امکانات آموزشی :  نرم افزار های مجازی 

 پروژه        /        تاالر گفتگو          /تکلیف           فعالیت آموزشی :  

 عنوان و نوع آزمون : مجازی پایان ترم

 ۱۳۹۷سال  -چاپ اول -انتشارات حیدری -دستگاه های بدن دکتر فریدون نگهدار آناتومیمنبع درس : 

    : دقیقه5مدت زمان:       )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 15مدت زمان :   

 دقیقه 5مدت زمان :   

 دقیقه15مدت زمان:      

  دقیقه5مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 



 
 
 
 

 جلسه سوم

 کارشناسی پیوسته بهداشت عمومیمقطع / رشته تحصیلی:    آموزشی: علوم پایه        گروه    :  بهداشت اوز  دانشکد دانشکده

 11/8/400 تاریخ ارائه درس : 400-401سال تحصیلی  :  

 14-16ساعت:                      سه شنبهروز:  تشریح و فیزیولوژینام درس )واحد(  :  

 نوع واحد:نظری
 

 25تعداد دانشجویان  : 

 مسئول درس: خانم صفورا ایزانلو 1تعداد واحد:

 مدرس: خانم ایزانلو دقیقه 45مدت کالس: 

 400تاریخ تدوین / بازنگری: شهریور 
 
 

 سیستم عضالنیعنوان جلسه : 

 را  بشناسد. مختلف بدن نقش آنها در حرکاتساختمان عضله ، انواع آن و بررسی عضالت گوناگون و هدف کلی جلسه :  

 

 باید بتواند: دانشجو در پایان دوره اهداف اختصاصی : 

 بندی کرده و نام ببرد . میبافت عضالنی را تقس 

  کند . انیمشخصات عضله مخطط ، صاف و قلبی را ب 

  علل نامگذاری عضالت را ذکر کرده و از هر کدام مثالی بزند 

  بندی نماید .عضالت تنه را گروه 

  .نام و عملکرد عضالت اندام فوقانی را بداند 

 .نام و عملکرد عضالت اندام تحتانی را بداند 

 /        ترکیبی         مجازیروش آموزش :  حضوری         /       

 سامانه نوید –امکانات آموزشی :  نرم افزار های مجازی 

 پروژه        /        تاالر گفتگو          /تکلیف           فعالیت آموزشی :  

 عنوان و نوع آزمون : مجازی پایان ترم

 ۱۳۹۷سال  -چاپ اول -انتشارات حیدری -دستگاه های بدن دکتر فریدون نگهدار آناتومیمنبع درس : 

    : دقیقه5مدت زمان:       )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 15مدت زمان :   

 دقیقه 5مدت زمان :   

 دقیقه15مدت زمان:      

  دقیقه5مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 جلسه چهارم

 کارشناسی پیوسته بهداشت عمومیمقطع / رشته تحصیلی:    آموزشی: علوم پایه        گروه    :  بهداشت اوز  دانشکد دانشکده

 18/8/400تاریخ ارائه درس  400-401سال تحصیلی  :  

 14-16ساعت:                      سه شنبهروز:  تشریح و فیزیولوژینام درس )واحد(  :  

 نوع واحد:نظری
 

 25تعداد دانشجویان  : 

 صفورا ایزانلومسئول درس: خانم  1تعداد واحد:

 مدرس: خانم ایزانلو دقیقه45مدت کالس: 

 400تاریخ تدوین / بازنگری: شهریور 
 

 سیستم گوارشعنوان جلسه : 

 را بشناسد. مربوط به آن مهیگوارش، غدد ضم ستمیدهنده س لیساختمانهای تشکهدف کلی جلسه :  

 
 دانشجو در پایان دوره باید بتواند: اهداف اختصاصی : 

 سیستم را از سایر سیستم ها و ارگان ها تشخیص دهد. این 

 .اجزای سیستم گوارشی را نام ببرد 

 .مجاورات سیستم گوارش را تشخیص دهد 

 شکم را نام ببرد تقسیمات چهار گانه و نه گانه 

 تشخیص و تعریف کند. را حفره صفاقی بزرگ و کوچک 

 .جایگاه و عملکرد غدد گوارشی را بداند 

 ورید پورت را بداند. جایگاه و عملکرد 

 /        ترکیبی         مجازیروش آموزش :  حضوری         /       

 سامانه نوید –امکانات آموزشی :  نرم افزار های مجازی 

 پروژه        /        تاالر گفتگو          /تکلیف           فعالیت آموزشی :  

 عنوان و نوع آزمون : مجازی پایان ترم

 ۱۳۹۷سال  -چاپ اول -انتشارات حیدری -دستگاه های بدن دکتر فریدون نگهدار آناتومیمنبع درس : 

    : دقیقه5مدت زمان:       )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 15مدت زمان :   

 دقیقه 5مدت زمان :   

 دقیقه15مدت زمان:      

  دقیقه5مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 جلسه پنجم

 کارشناسی پیوسته بهداشت عمومیمقطع / رشته تحصیلی:    آموزشی: علوم پایه        گروه    :  بهداشت اوز  دانشکد دانشکده

 25/8/400 ارائه درس :تاریخ  400-401سال تحصیلی  :  

 14-16ساعت:                      سه شنبهروز:  تشریح و فیزیولوژینام درس )واحد(  :  

 نوع واحد:نظری
 

 25تعداد دانشجویان  : 

 مسئول درس: خانم صفورا ایزانلو 1تعداد واحد:

 مدرس: خانم ایزانلو دقیقه 45مدت کالس: 

 400تاریخ تدوین / بازنگری: شهریور 
 

 سیستم درون ریزعنوان جلسه : 

 سیستم درون  ریز و غدد موجود در ان را بشناسد.هدف کلی جلسه :  

 

 دانشجو در پایان دوره باید بتواند: اهداف اختصاصی : -

  .انواع پیک شیمیایی در بدن را نام ببرد 

 .تقسیم بندی غدد را تعریف کند 

 . انواع غدد درون ریز  را نام ببرد 

  هر یک از غدد را بیان کند. تشریح و فیزیولوژیبافت و 

 .عملکرد و فیزیو لوژی هورمون های مترشحه از غدد را بیان کند 

 

 

 /        ترکیبی         مجازیروش آموزش :  حضوری         /       

 سامانه نوید –امکانات آموزشی :  نرم افزار های مجازی 

 /        تاالر گفتگو       پروژه فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          

 عنوان و نوع آزمون : مجازی پایان ترم

 ۱۳۹۷سال  -چاپ اول -انتشارات حیدری -دستگاه های بدن دکتر فریدون نگهدار آناتومیمنبع درس : 

    : دقیقه5مدت زمان:       گردد.()این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 15مدت زمان :   

 دقیقه 5مدت زمان :   

 دقیقه15مدت زمان:      

  دقیقه5مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 جلسه ششم

 کارشناسی پیوسته بهداشت عمومیمقطع / رشته تحصیلی:    آموزشی: علوم پایه        گروه    :  بهداشت اوز  دانشکد دانشکده

 2/9/400 تاریخ ارائه درس : 400-401سال تحصیلی  :  

 14-16ساعت:                      سه شنبهروز:  تشریح و فیزیولوژینام درس )واحد(  :  

 نوع واحد:نظری
 

 25تعداد دانشجویان  : 

 مسئول درس: خانم صفورا ایزانلو 1تعداد واحد:

 مدرس: خانم ایزانلو دقیقه 45مدت کالس: 

 400تاریخ تدوین / بازنگری: شهریور 
 

 سیستم قلب و گردش خونعنوان جلسه : 

 در ستمیو نقش این س تیساختمان قلب، جایگاه آن، عروق وابسته به آن، اهمهدف کلی جلسه :  

 را بشناسد. ستمهایو تغذیه سایر س خونرسانی
 دانشجو در پایان دوره باید بتواند: اهداف اختصاصی : 

 دهد. حیجایگاه قلب و مجاورتهای آن را توض 

 کند . انیو ... ( را ب ارهایمشخصات خارجی قلب( سطوح ، کنارهها ، ش 

 کند . انیمشخصات حفرات داخلی قلب را ب 

 دهد. حیپوششهای قلب را توض 

 قلب را ذکر کند عروق 

 . عروق بزرگ و اصلی را نام ببرد 

 دهد. حیشریان ریوی و شاخههای آنرا توض 

 آن را ذکر کند . ماتیشریان آئورت و تقس 

 . شاخههایی که از قسمتهای مختلف شریان آئورت جدا می شود را ذکر کند 

 کند . انیو جایگاه ورید اجوف فوقانی را ب لینحوه تشک 

 کند . انیو جایگاه ورید اجوف تحتانی را ب لینحوه تشک 

 کند . انیو جایگاه ورید باب را ب لینحوه تشک 

 /        ترکیبی         مجازیروش آموزش :  حضوری         /       

 سامانه نوید –امکانات آموزشی :  نرم افزار های مجازی 

 /        تاالر گفتگو     پروژه             /تکلیف           فعالیت آموزشی :  

 عنوان و نوع آزمون : مجازی پایان ترم

 ۱۳۹۷سال  -چاپ اول -انتشارات حیدری -دستگاه های بدن دکتر فریدون نگهدار آناتومیمنبع درس : 

    : دقیقه5مدت زمان:       )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 15مدت زمان :   

 دقیقه 5مدت زمان :   

 دقیقه15مدت زمان:      

  دقیقه5مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 



 
 

 جلسه هفتم

 کارشناسی پیوسته بهداشت عمومیمقطع / رشته تحصیلی:    آموزشی: علوم پایه        گروه    :  بهداشت اوز  دانشکد دانشکده

 9/9/400تاریخ ارائه درس : 400-401سال تحصیلی  :  

 14-16ساعت:                      سه شنبهروز:  تشریح و فیزیولوژینام درس )واحد(  :  

 نوع واحد:نظری
 

 25تعداد دانشجویان  : 

 صفورا ایزانلومسئول درس: خانم  1تعداد واحد:

 مدرس: خانم ایزانلو دقیقه 45مدت کالس: 

 400تاریخ تدوین / بازنگری: شهریور 
 

 سیستم ادراریعنوان جلسه : 

 را بشناسد. تهایوالکترول آب میآنها درتنظ تیادراری و نقش و اهم ستمیدهنده س لیساختمانهای تشکهدف کلی جلسه :  

 

 
 دانشجو در پایان دوره باید بتواند: اهداف اختصاصی : 

 دهد توضیح را کلیه ها مشخصات و موقعیت. 

 نماید بیان را آنها تنگ نقاط و حالبها مشخصات و موقعیت . 

 دهد توضیح را مثانه مشخصات و موقعیت. 

 دهد شرح را زن در پیشابراه. 

 دهد شرح را آن مختلف بخشهای و مرد در پیشابراه. 

 

 

 /        ترکیبی         مجازیروش آموزش :  حضوری         /       

 سامانه نوید –امکانات آموزشی :  نرم افزار های مجازی 

 پروژه        /        تاالر گفتگو          /تکلیف           فعالیت آموزشی :  

 عنوان و نوع آزمون : مجازی پایان ترم

 ۱۳۹۷سال  -چاپ اول -انتشارات حیدری -دستگاه های بدن دکتر فریدون نگهدار آناتومیمنبع درس : 

    : دقیقه5مدت زمان:       )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 15مدت زمان :   

 دقیقه 5مدت زمان :   

 دقیقه15مدت زمان:      

  دقیقه5مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 جلسه هشتم

 کارشناسی پیوسته بهداشت عمومیمقطع / رشته تحصیلی:    آموزشی: علوم پایه        گروه    :  بهداشت اوز  دانشکد دانشکده

 16/9/400 تاریخ ارائه درس : 400-401سال تحصیلی  :  

 14-16ساعت:                      سه شنبهروز:  تشریح و فیزیولوژینام درس )واحد(  :  

 نوع واحد:نظری
 

 25تعداد دانشجویان  : 

 مسئول درس: خانم صفورا ایزانلو 1تعداد واحد:

 مدرس: خانم ایزانلو دقیقه45مدت کالس: 

 400تاریخ تدوین / بازنگری: شهریور 

 تناسلی سیستمعنوان جلسه : 
 مونث و مذکر آشنا شود. یتناسل ستمیبا سهدف کلی جلسه :  

 
 دانشجو درپایان دوره باید بتواند: اهداف اختصاصی : 

 .اجزای سیستم تناسلی زنان و مردان را نام ببرد 

  .مجاورات سیستم تناسلی در مرد و زن را تشخیص دهد 

  مذکر بیان کند.عملکرد غدد جنسی و ضمیمه تناسلی را در جنس مونث و 

 
 

 /        ترکیبی         مجازیروش آموزش :  حضوری         /       

 سامانه نوید –امکانات آموزشی :  نرم افزار های مجازی 

 پروژه        /        تاالر گفتگو          /تکلیف           فعالیت آموزشی :  

 عنوان و نوع آزمون : مجازی پایان ترم

 ۱۳۹۷سال  -چاپ اول -انتشارات حیدری -دستگاه های بدن دکتر فریدون نگهدار آناتومیمنبع درس : 

    : دقیقه5مدت زمان:       )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 15مدت زمان :   

 دقیقه 5مدت زمان :   

 دقیقه15مدت زمان:      

  دقیقه5مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 جلسه نهم
 

 کارشناسی پیوسته بهداشت عمومیمقطع / رشته تحصیلی:    آموزشی: علوم پایه        گروه    :  بهداشت اوز  دانشکد دانشکده

 23/9/400 تاریخ ارائه درس : 400-401سال تحصیلی  :  

 14-16ساعت:                      سه شنبهروز:  تشریح و فیزیولوژینام درس )واحد(  :  

 نوع واحد:نظری
 

 25تعداد دانشجویان  : 

 مسئول درس: خانم صفورا ایزانلو 1تعداد واحد:

 مدرس: خانم ایزانلو دقیقه 45مدت کالس: 

 400تاریخ تدوین / بازنگری: شهریور 
 

 سیستم تنفسیعنوان جلسه : 

 آنها در تبادالت گازی تیتنفسی ، نقش و اهم ستمیدهنده س لیساختمانهای تشکهدف کلی جلسه :  

 
 اهداف اختصاصی :  دانشجو درپایان دوره باید بتواند:

 کند ذکر را کدام هر نقش و برده نام را تنفسی سیستم بندی تقسیم . 

 دهد توضیح را آن دهنده تشکیل قسمتهای و بینی. 

 دهد توضیح را آن دهنده تشکیل قسمتهای و حلق. 

 دهد توضیح را آن دهنده تشکیل قسمتهای و حنجره. 

 دهد توضیح را آن دهنده تشکیل قسمتهای و نای. 

 دهد توضیح را آن دهنده تشکیل قسمتهای و ریه ها. 

 دهد توضیح را آن اهمیت و جنب پرده. 

 
 

 /        ترکیبی         مجازیروش آموزش :  حضوری         /       

 سامانه نوید –امکانات آموزشی :  نرم افزار های مجازی 

 پروژه        /        تاالر گفتگو          /تکلیف           فعالیت آموزشی :  

 عنوان و نوع آزمون : مجازی پایان ترم

 ۱۳۹۷سال  -چاپ اول -انتشارات حیدری -دستگاه های بدن دکتر فریدون نگهدار آناتومیمنبع درس : 

    : دقیقه5مدت زمان:       )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 15مدت زمان :   

 دقیقه 5مدت زمان :   

 دقیقه15مدت زمان:      

  دقیقه5مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 

 
 

 

 



 

 فیزیولوژی  جلسه اول
 

                 کارشناسی بهداشت حرفه ای    مقطع / رشته تحصیلی:            حرفه ای     بهداشتگروه آموزشی: : بهداشت اوز              هدانشکد

 20/07/00 :تاریخ ارائه درس 400-401:  سال تحصیلی

  16 -18ساعت:                           سه شنبه روز:  فیزیولوژیتشریح و  نام درس )واحد(:

 عملی -نظری نوع واحد:
 

 :تعداد دانشجویان

 مسئول درس: سرکار خانم ایزانلو 2 تعداد واحد:

 کامیال کمالی :مدرس دقیقه 45مدت کالس: 

 16/07/00 تدوین / بازنگری:تاریخ 
 

 فیزیولوژی سلول:  جلسهعنوان 

 با آشنایی، مکانیسم انتقال از دو سوی غشا  آشنایی با فیزیولوژی سلول، غشای سلول،جلسه : هدف کلی 

  عمل پتانسیل استراحت، پتانسیل

 :  اختصاصیاهداف 

 .مفهوم علم فیزیولوژی را بداند و هموستاز را تعریف نماید-1

 .ببرد نام فیزیولوژی دیدگاه از را سلول مختلف اجزاء -2

 دهد. توضیح را سلولی غشاء ساختمان -3

 .دهد شرح را سلولی غشای خواص-4

 تفاوت ترکیبات مایعات داخل و خارج سلولی را بداند.-5

 .ببرد نام را درغشاء موجود کانالهای انواع -6

  مثال توضیح دهد.با ذکر را غشایی انتقالهای مختلف اشکال -7

 .ببرد نام را برآن موثر و عوامل نموده تعریف را مواد انتشار -8 

 دهد. توضیح را فعال انتقال انواع -9

 اسمز را تعریف کند. -10

 تفاوت محلولهای ایزوتونیک، هایپوتونیک و هایپرتونیک را توضیح دهد -11

 .ببرد نام را غشاء استراحت پتانسیل کننده ایجاد عوامل -12

 .نماید بیان را عمل پتانسیل یک تشکیل مختلف مراحل -13

 ترکیبی       /   مجازی*        حضوری         /      روش آموزش :  

 کامپیوتر، اینترنت، نرم افزار جهت ساخت فیلم آموزشی، سامانه نوید امکانات آموزشی : 

 پروژه        /        تاالر گفتگوفعالیت آموزشی :   تکلیف          /          

 عنوان و نوع آزمون : 



 فیزیولوژی گایتون منبع درس :

 مدت زمان:      دقیقه )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  20مدت زمان :  

 دقیقه  5مدت زمان :  

 دقیقه   15مدت زمان:   

  دقیقه  5مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 
 دومجلسه 

 

                 کارشناسی بهداشت حرفه ای    مقطع / رشته تحصیلی:            حرفه ای     بهداشتگروه آموزشی: : بهداشت اوز              هدانشکد

 27/07/00 تاریخ ارائه درس : 400-401سال تحصیلی  :  

 16 -18: ساعت                            شنبهسه روز:    فیزیولوژیتشریح و نام درس )واحد(  :  

 عملی -نظری نوع واحد:
 

 تعداد دانشجویان  :

 مسئول درس: سرکار خانم ایزانلو 2 تعداد واحد:

 کامیال کمالی :مدرس دقیقه 45مدت کالس: 

 16/07/00تاریخ تدوین / بازنگری:
 

 عضلهفیزیولوژی :  جلسهعنوان 

با  آشناییدر عضله اسکلتی،  انقباض -تحریک ، مکانیسماسکلتی عضله با ساختمان آشنایی:   جلسههدف کلی 

 صافدر عضله  انقباض -، مکانیسم تحریکصاف عضله ساختمان

 :  اختصاصیاهداف 

 عضالت اسکلتی را بیان کند.مشخصات کلی -1

 .نماید بیان را و تروپومیوزین تروپونین میوزین، اکتین، ملکولی مشخصات -2

 ساختار سارکومر را شرح دهد. -3

 .دهد شرح عضله به عصب از را عصبی پیام انتقال چگونگی-4

 .ببرد نام را ان انواع و شرح دهد را صاف عضله ساختمان-5

 .دهد توضیح را انقباض در کالمودولین-کلسیم نقشو  انقباض سممکانی-6

 .کند بیان را فسفاتاز و کیناز میوزین آنزیمهای عملکرد-7

 انقباض در عضله صاف را با عضله اسکلتی مقایسه کند.-8

 ترکیبی       /   مجازی*        حضوری         /      روش آموزش :  

 افزار جهت ساخت فیلم آموزشی، سامانه نویدکامپیوتر، اینترنت، نرم  امکانات آموزشی : 



 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        /        تاالر گفتگو

 عنوان و نوع آزمون : 

 فیزیولوژی گایتون منبع درس :

 مدت زمان:      دقیقه )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

  درسکلیات  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  20مدت زمان :  

 دقیقه  5مدت زمان :  

 دقیقه   15مدت زمان:   

  دقیقه  5مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 

 سومجلسه 
 

                 کارشناسی بهداشت حرفه ای    مقطع / رشته تحصیلی:            بهداشت حرفه ایگروه آموزشی: : بهداشت اوز              هدانشکد

 04/08/00 تاریخ ارائه درس : 400-401سال تحصیلی  :  

  16 -18ساعت:                            شنبهسه روز:    فیزیولوژی تشریح ونام درس )واحد(  : 

 عملی -نظری نوع واحد:
 

 تعداد دانشجویان  :

 مسئول درس: سرکار خانم ایزانلو 2 واحد:تعداد 

 کامیال کمالی :مدرس دقیقه 45مدت کالس: 

 16/07/00تاریخ تدوین / بازنگری:
 

 قلبفیزیولوژی :  جلسهعنوان 

 آشنایی با پتانسیل عمل قلبی، بررسی ،قلب هدایتی سیستم تحریکی قلبی، عضله با آشنایی  جلسه :هدف کلی 

 الکتروکاردیوگرام قلب، عمل قلبی، تنظیم سیکل

 :  اختصاصیاهداف 

 موقعیت قرارگیری قلب را توضیح دهد.-1

 چهار حفره قلب را نام ببرد و چگونگی جریان خون بین آنها را شرح دهد.-2

 .کند بیان را پاپیلر عضالت و قلب های دریچه کار و محل -3

 گردش خون ریوی و سیستمیک را توضیح دهد.-4

 را توضیح دهد.تغذیه عضله قلب -5

 .ببرد نام را قلب دیواره دهنده تشکیل های الیه -6

 مشخصات عضله قلب را بیان کند.-7

 .دهد توضیح را قلب سیتیوم سن-8

 انواع سلولهای قلبی را بر اساس عملکرد نام ببرد.-9



 ببرد. نام را قلب هدایتی-تحریکی سیستم دهنده تشکیل اجزاء -10

 را توضیح دهد.مسیرهای هدایتی در قلب -11

 .عمل در عضله قلب را شرح دهد پتانسیل -12

 .دهد شرح و نیروی انقباضی قلب قلب ضربانبر را پاراسمپاتیک و سمپاتیک اعصاب اثر -13

 .کند لیست را آن مراحل و تعریف را قلبی سیکل -14

 .بداند را کدام هر ایجاد علت و قلبی صداهای -15

 .نماید بیان را الکتروکاردیوگرام مشخصات-16

 ترکیبی       /   مجازی*        حضوری         /      روش آموزش :  

 کامپیوتر، اینترنت، نرم افزار جهت ساخت فیلم آموزشی، سامانه نوید امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        /        تاالر گفتگو

 عنوان و نوع آزمون : 

 فیزیولوژی گایتون منبع درس :

 مدت زمان:      دقیقه )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  20مدت زمان :  

 دقیقه  5مدت زمان :  

 دقیقه   15مدت زمان:   

  دقیقه  5مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 

 چهارمجلسه 
 

                 کارشناسی بهداشت حرفه ای    مقطع / رشته تحصیلی:            بهداشت حرفه ایگروه آموزشی: : بهداشت اوز              هدانشکد

 11/08/00 تاریخ ارائه درس : 400-401سال تحصیلی  :  

  16 -18ساعت:                            شنبه سهروز:  فیزیولوژی تشریح ونام درس )واحد(  : 

 عملی -نظری نوع واحد:
 

 تعداد دانشجویان  :

 مسئول درس: سرکار خانم ایزانلو 2 تعداد واحد:

 کامیال کمالی :مدرس دقیقه 45مدت کالس: 

 16/07/00تاریخ تدوین / بازنگری:
 

 گردش خونفیزیولوژی :  جلسهعنوان 

 فشار خون، تنظیم تنظیم مویرگی، تبادالت، آن با مرتبط فیزیکی اصول و خون گردش ساختار:  جلسههدف کلی 

 خون جریان

 : اختصاصیاهداف 



 اجزای دستگاه گردش خون را نام ببرد. -1

 اعمال دستگاه گردش خون را توضیح دهد. -2

 . دهدتوضیح  را خونی عروق ساختمان-3

 .دهد شرح را ریوی و سیستمیک خون گردش -4

 جریان خون را تعریف کند و عوامل موثر بر آن را طبق قانون پوازی توضیح دهد. -5

 رابطه سطح مقطع و سرعت جریان خون را توضیح دهد. -6

 .دهد شرح را گردبادی و ای تیغه خون جریان انواع -7

 گیری آنرا توضیح دهد. فشار خون را تعریف کند و نحوه اندازه -8

 .بداند را انها بر موثر عوامل و نبض و تعداد نبض را تعریف کند فشار -9

 فشار متوسط شریانی را توضیح دهد. -10

 مکانیسم های کنترل فشار خون را توضیح دهد.-11

 مکانیسم های کنترل جریان خون را توضیح دهد. -12

 ترکیبی       /   مجازی*        حضوری         /      روش آموزش :  

 کامپیوتر، اینترنت، نرم افزار جهت ساخت فیلم آموزشی، سامانه نوید امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        /        تاالر گفتگو

 عنوان و نوع آزمون : 

 فیزیولوژی گایتون منبع درس :

 مدت زمان:      دقیقه )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  20مدت زمان :  

 دقیقه  5مدت زمان :  

 دقیقه   15مدت زمان:   

  دقیقه  5مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 

 پنجمجلسه 
 

                 کارشناسی بهداشت حرفه ای    مقطع / رشته تحصیلی:            بهداشت حرفه ایگروه آموزشی: : بهداشت اوز              هدانشکد

 18/08/00 تاریخ ارائه درس : 400-401سال تحصیلی  :  

 16 -18ساعت:                            شنبهسه روز:    فیزیولوژیتشریح و نام درس )واحد(  :  

 عملی -نظری نوع واحد:
 

 تعداد دانشجویان  :

 مسئول درس: سرکار خانم ایزانلو 2 تعداد واحد:



 کامیال کمالی :مدرس دقیقه 45مدت کالس: 

 16/07/00تاریخ تدوین / بازنگری:
 

 دستگاه گوارشفیزیولوژی :  جلسهعنوان 

، آشنایی با گوارش دستگاه حرکات گوارش، دستگاه شناسی بافت و آناتومیآشنایی با :  جلسههدف کلی 

 بزاقی غدد انواع، آشنایی با گوارش دستگاهرفلکس های 

 :  اختصاصیاهداف 

 .ببرد نام را گوارش دستگاه اصلی اندامهای -1

 .دهد توضیح را گوارش لوله بافتی خصوصیات 2-

 .دهد شرح را گوارشی صاف عضله عملکرد -3

 .دهد توضیح گوارشی فعالیتهای تنظیم در را گوارش دستگاه اتونوم و انتریک عصبی های شبکه  -5

 .دهد توضیح را گوارش دستگاه در اصلی حرکات  -6

 .دهد شرح را روده قانون و دودی حرکات بروز نحوه -7

 .دهد توضیح را بلع مراحل و جویدن -11

 .کند تشریح را آنها ساختمان و بزاقی غدد انواع  -12

 .دهد توضیح را بزاق ترشح در کننده تنظیم عوامل -13

 .دهد شرح را مری غدد ترشحات عملکرد -14

 ترکیبی       /   مجازی*        حضوری         /      روش آموزش :  

 سامانه نویدکامپیوتر، اینترنت، نرم افزار جهت ساخت فیلم آموزشی،  امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        /        تاالر گفتگو

 عنوان و نوع آزمون : 

 فیزیولوژی گایتون منبع درس :

 مدت زمان:      دقیقه )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  20مدت زمان :  

 دقیقه  5مدت زمان :  

 دقیقه   15مدت زمان:   

  دقیقه  5مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 

 ششمجلسه 
 

                 کارشناسی بهداشت حرفه ای    مقطع / رشته تحصیلی:            بهداشت حرفه ایگروه آموزشی: : بهداشت اوز              هدانشکد



 25/08/00 تاریخ ارائه درس : 400-401سال تحصیلی  :  

 16 -18ساعت:                            شنبهسه روز:    فیزیولوژی تشریح ونام درس )واحد(  : 

 عملی -نظری نوع واحد:
 

 تعداد دانشجویان  :

 سرکار خانم ایزانلومسئول درس:  2 تعداد واحد:

 کامیال کمالی :مدرس دقیقه 45مدت کالس: 

 16/07/00تاریخ تدوین / بازنگری:
 

 کلیهفیزیولوژی :  جلسهعنوان 

و  کلیه خون جریان خودتنظیمی ،GFRتعیین کننده   فاکتورهای ها، کلیه ساختار با یآشنایجلسه : هدف کلی 

GFR نفرون طول در ترشح و بازجذب مکانیسم با ی، آشنای 

 :  اختصاصیاهداف 

 .دهد شرح اختصار به را ادراری سیستم دهنده تشکیل اجزاء و کلیه ساختمان -1

 ببرد. نام را نفرون مختلف های بخش -2

 گردش خون کلیوی را توضیح دهد.-3

 .کند بیان را ترشح و بازجذب فیلتراسیون، شامل در تشکیل ادرار کلیه پایه فرایندهای -4

5- GFR دهد توضیح را آن تشکیل نحوه و. 

 .دهد شرح را پروگزیمال توبول در یونها و مواد بازجذب -6

 .دهد شرح هنله قوس در را یونها و مواد انتقال -7

 .دهد شرح دیستال توبول در را یونها و مواد انتقال -8

 .دهد شرح کننده قشری جمع مجاری در را یونها و مواد انتقال -9

 .دهد شرح مرکزی کننده جمع مجاری در را یونها و مواد انتقال -10

 مکانیسم رقیق و غلیظ شدن ادرار را توضیح دهد  -11

 ترکیبی       /   مجازی*        حضوری         /      روش آموزش :  

 کامپیوتر، اینترنت، نرم افزار جهت ساخت فیلم آموزشی، سامانه نوید امکانات آموزشی : 

 آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        /        تاالر گفتگوفعالیت 

 عنوان و نوع آزمون : 

 فیزیولوژی گایتون منبع درس :

 مدت زمان:      دقیقه )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

 دقیقه  20مدت زمان :  

 دقیقه  5مدت زمان :  



  دقیقه   15مدت زمان:    بخش دوم درس 

  دقیقه  5مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 

 هفتمجلسه 
 

                 کارشناسی بهداشت حرفه ای    مقطع / رشته تحصیلی:            بهداشت حرفه ایگروه آموزشی: : بهداشت اوز              هدانشکد

 02/09/00 تاریخ ارائه درس : 400-401سال تحصیلی  :  

 16 -18ساعت:                            شنبهسه روز:    فیزیولوژی تشریح ونام درس )واحد(  : 

 عملی -نظری نوع واحد:
 

 تعداد دانشجویان  :

 مسئول درس: سرکار خانم ایزانلو 2 تعداد واحد:

 کامیال کمالی :مدرس دقیقه 45مدت کالس: 

 16/07/00تاریخ تدوین / بازنگری:
 

 تنفسفیزیولوژی :  جلسهعنوان 

 گازی آن، تبادالت بر موثر عوامل فیزیکی و مکانیک تنفس ساختار ریه، با آشنائی:   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 

 .دهد شرح تنفس را  دستگاه آناتومی– 1

 ها را توضیح دهد. اعمال ریه-2

 .بداند را ها ریه در تنفسی ناحیه و کننده هدایت مسیرهای ساختمان-3

 .دهد شرح را بازدم و دم مکانیسم و برده نام را و بازدم دم عضالت تنفسی در -4

 .دهد شرح فیزیولوژیک را و آناتومیک مرده فضای -5

 .دهد توضیح را ها ریه در سطحی کشش نقش و سورفکتانت-6

 .ببرد نام را ریوی ظرفیتهای و حجمها و نموده توصیف را اسپیرومتری -7

 .دهد توضیح را ریوی خون گردش -8

 .دهد شرح را تنفسی غشاء عرض از گاز انتشار -9

 .دهد شرح را )اکسیژن و دی اکسیدکربن( انتقال گازهای تنفسی در خون چگونگی -10

 .دهد شرح را هموگلوبین اکسی تجزیه منحنی -11

 .بداند را هموگلوبین اکسی تجزیه منحنی بر موثر فاکتورهای -12

 ترکیبی       /   مجازی*        حضوری         /      روش آموزش :  

 کامپیوتر، اینترنت، نرم افزار جهت ساخت فیلم آموزشی، سامانه نوید امکانات آموزشی : 

 پروژه        /        تاالر گفتگوفعالیت آموزشی :   تکلیف          /          



 عنوان و نوع آزمون : 

 فیزیولوژی گایتون منبع درس :

 مدت زمان:      دقیقه )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  20مدت زمان :  

 دقیقه  5مدت زمان :  

 دقیقه   15مدت زمان:   

  دقیقه  5مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 هشتمجلسه 
 

                 کارشناسی بهداشت حرفه ای    مقطع / رشته تحصیلی:            بهداشت حرفه ایگروه آموزشی: : بهداشت اوز              هدانشکد

 09/09/00 تاریخ ارائه درس : 400-401سال تحصیلی  :  

 16 -18ساعت:                            شنبهسه روز:    فیزیولوژیتشریح و نام درس )واحد(  :  

 عملی -نظری نوع واحد:
 

 تعداد دانشجویان  :

 مسئول درس: سرکار خانم ایزانلو 2 تعداد واحد:

 کامیال کمالی :مدرس دقیقه 45مدت کالس: 

 16/07/00تدوین / بازنگری: تاریخ
 

 غددفیزیولوژی :  جلسهعنوان 

 و هیپوتاالموس  هیپوفیز ریز، غده درون با غدد کلی آشنایی:   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 

 .کند بیان را اندوکرین دستگاه تعریف -1

 توضیح دهد هورمونها از چه قسمتی ترشح میشوند. -2

 بافت هدف را توضیح دهد. -3

 تفاوت بین اثرات موضعی و عمومی هورمونها را بداند. -4

 تفاوت بین غدد درون ریز و برون ریز را بداند. -5

 .دهد توضیح آن را شیمیایی ساختمان و هورمونها -6

 .کند بیان را هورمونها و ترشح ذخیره تولید، چگونگی -7

 مکانیسم عملکرد هورمونها را توضیح دهد. -8

 هورمونها در خون را بیان کند.نحوه انتقال  -9

 نحوه کلیرنس هورمونها را توضیح دهد. -10



 در مورد مکان گیرنده هورمونها توضیح دهد. -11

 در مورد کنترل ترشح هورمونها توضیح دهد. -12

 شباهتها و تفاوتهای بین دستگاه عصبی و دستگاه اندوکرین را لیست کند. -13

 .کند بیان را هیپوتاالموس با آن ارتباط و هیپوفیز غده آناتومی -14

 تقسیم بندی غده هیپوفیز را از لحاظ آناتومیکی و فیزیولوژیکی بیان کند. -15

 نام هورمونهای مترشحه از هیپوتاالموس را لیست کند. -16

 بافت هدف هورمونهای هیپوتاالموس را ذکر کند. -17

 ز آنها را نام ببرد.سلولهای هیپوفیز قدامی و هورمونهای مترشحه ا -18

 بافت هدف هورمونهای هیپوفیز قدامی را ذکر کند. -19

 هورمونهای مترشحه از بافت هدف هورمونهای هیپوفیز قدامی را نام ببرد. -20

 اثرات فیزیولوژیکی هورمونهای هیپوفیز قدامی و خلفی را توصیف کند. -21

 ترکیبی       /   مجازی*        حضوری         /      روش آموزش :  

 کامپیوتر، اینترنت، نرم افزار جهت ساخت فیلم آموزشی، سامانه نوید امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        /        تاالر گفتگو

 عنوان و نوع آزمون : 

 فیزیولوژی گایتون منبع درس :

 مدت زمان:      دقیقه جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.()این قسمت صرفا :    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  20مدت زمان :  

 دقیقه  5مدت زمان :  

 دقیقه   15مدت زمان:   

  دقیقه  5مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 

 نهمجلسه 
 

                 کارشناسی بهداشت حرفه ای    مقطع / رشته تحصیلی:            بهداشت حرفه ایگروه آموزشی: : بهداشت اوز              هدانشکد

 12/00/ تاریخ ارائه درس : 400-401سال تحصیلی  :  

  16 -18ساعت:                            شنبهسه روز:   آزمون پایان ترمنام درس )واحد(  :  

 عملی -نظری نوع واحد:
 

 تعداد دانشجویان  :

 مسئول درس: سرکار خانم ایزانلو 2 تعداد واحد:

 کامیال کمالی :مدرس دقیقه 25مدت کالس: 

 16/07/00تاریخ تدوین / بازنگری:



 
 


