بسمه تعالی

دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز
مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

نام درس :فيزيولوژي
تعداد واحد2/5 :
مخاطبان :دانشجويان كارشناسی پرستاري
زمان برگزاري (نيمسال تحصيلی) :نيمسال اول 95-96
نام استاد يا هماهنگ کننده درس :دكتر عبدالحسن دوالح
زمان و مکان مشاوره :بعد از كالس درس در محل كالس و ساعات حضور در دفتر مركز و گروه

شرح مختصري از درس(موضوع يا موضوعات اساسی ،اهميت درس ،چگونگی چارچوب مباحث):
در اين  2/5واحد دانشجو بايد با كليات فيزيولوژي در مباحث سلول و عضله ،قلب و گردش خون ،تنفس ،گوارش ،كليه و اسيد و بااز
و اعصاب آشنا شود.

هدف کلی درس:
آشنايی با کليات فيزيولوژي و مقدماتی از فيزيولوژي سلول و عضله ،قلب و عروق ،تننس ،،گنوارش ،کلينه و
اسيد و باز و اعصاب
اهداف جزئی:
)1
)2
)3
)4
)5
)6
)7

 .دانشجو بايد بتواند نقش دستگاههاي مهم بدن را در حفظ حالت پايدار محيط داخلی بدن شرح دهد.
 .دانشجو بايد بتواند ساختار غشاء سلول و روشهاي مهم انتقال مواد از آنرا شرح دهد و اصول ايجاد پتانسايل اساتراحت در سالولهاي
مختلف و پتانسيل عمل در سلولهاي تحريكپذير را توضيح دهد.
 .دانشجو بايد بتواند نحوه عملكرد عضالت اسكلتی و عضالت صاف را از جنبههاي گوناگون با هم مقايسه كند.
 .دانشجو بايد نحوه عملكرد قلب بعنوان يك پمپ را شرح داده و اصول فعاليت الكتريكی قلب را از روي شكل بيان كند.
 .دانشجو بايد بتواند گردش خون در شريانها ،مويرگها و وريدها را با هم مقايسه كند و نيروهاي دخيل در تبادالت مواد در مويرگها را
نام ببرد و مختصرا توضيح دهد.
 .دانشجو بايد بتواند اصول حاكم بر فيزيولوژي تنفس از جمله تهويه ريوي ،تبادالت گازي بين ريه و خون و انتقاال گازهااي تنفسای
در خون را شرح دهد.
 .دانشجو بايد بتواند اصول اصلی حاكم بر نحوه فعاليت حركتی دستگا ه گوارش ،فعاليت هضمی لوله گوارشی و فعاليت ترشاحی آنارا
مختصرا توضيح دهد.



 . )8دانشجو بايد بتواند اصول عملكرد كليه و دفع مواد زائد از بدن و تنظايم آب و الكتروليات و  PHتوساط كلياه را باه كماك شاكل
مختصرا توضيح دهد.
 . )9دانشجو بايد كليات نحوه عملكرد نورونها و سيستم عصبی ح سای و حركتای و اتوناوم را شارح دهاد و مكانيسام بيناايی را در حاد
مختصر از روي شكل توضيح دهد.
شيوه(هاي) تدري:،
سخنرانی و پرسش و پاسخ بهمراه نمايش اساليدهاي کامپيوتري
رسانههاي و يا مواد آموزشی :مباحث مرتيط كتاب فيزيولوژي گايتون
زمان ارائه درس :دوشنبه ها ساعت 10-13
مکان برگزاري درس :يكی از كالسهاي دانشكده پرستاري

روشها و زمان سنجش و ارزشيابی دانشجو
روش

نمره

تاريخ

ساعت

آزمونهاي ميان دورهيی

12

در طول ترم اعالم میشود

در طول ترم اعالم میشود

آزمون پايان دوره

8

طبق برنامه آموزش

طبق برنامه آموزش

حضور و غياب و مشاركت در بحث

2

در طول سال تحصيلی

ساعتهاي كالس

مقررات درس و انتظارات از دانشجويان:


با غيبت غير موجه مطابق قانون آموزش برخورد میشود.

منابع و مواد آموزشی مورد استساده:


منابع اصلی (با رعايت اصول منبع نويسی و دادن نشانی براي تهيه آنها شامل كتابخانه ،كتابفروشی ،اينترنت) ........ ،

ترجمه دکتر اصغر قاسمی از کتاب خالصه فيزيولوژي گايتون و مباحث کالسی (برحسب مورد متن اصلی گايتون)



زمانبندي و موضوعات درس فيزيولوژي دانشجويان کارشناسی پيوسته پرستاري
(جلسات  2/5ساعته خواهند بود)

کليات و سلول و عضله
)1آشنايی با درس فيزيولوژي و اصول هوموستاز
)2انتقال مواد از غشاء و پتانسيل استراحت
)3پتانسيل عمل در سلولهاي تحريك پذير و انقباض عضله اسكلتی
)4ادامه مبحث انقباض عضله اسكلتی و انقباض عضله صاف
قلب و گردش خون
)5آشنايی با قلب بعنوان يك پمپ
)6عضله قلب ،فعاليت الكتريكی و تحريك ريتميك قلب ،آشنايی مقدماتی با نوار قلب
) 7كليات گردش خون ،مبانی فيزيكی گردش خون و عملكرد سيستم وريدي ،شريانی و مويرگی
و آشنايی با رفلكسهاي عصبی كنترل فشار خون و تنظيم دراز مدت فشار خون
تنس،
)8كليات فيزيولوژي تنفس و تهويه ريوي
)9تبادالت اكسيژن و دي اكسيد كربن بين خون و ريه
)10انتقال اكسيژن و دياكسيد كربن در خون و كنترل تنفس
گوارش
)11اصول كلی فيزيولوژي گوارش و انتقال و مخلوط شدن غذا در لوله گوارش
)12فعاليت ترشحی قسمتهاي مختلف لوله گوارش و هضم و جذب انواع مواد غذايی
کليه و اسيد و باز
)13اصول كلی فيزيولوژي كليه و مبحث تراوش گلومرولی
)14نحوه بازجذب و ترشح مواد در نفرونها
)15تنظيم آب و الكتروليت و تنظيم تعادل اسيد و باز مايع خارج سلولی
اعصاب

 )16فيزيولوژي سلول عصبی ،پاردازش اطالعاات در سيناپساها ،گيرناده هااي حسای و مسايرهاي حسای ،رفلكساهاي
نخاعی،مسيرهاي حركتی ،قشر حركتی پيكري



 )17عملكرد قسمتهاي مختلف مخچه ،سيستم حركتی اتونوم -سيستم عصبی سمپاتيك و پاراسامپاتيك اماواج میازي،
خواب ،عملكرد قسمتهاي مختلف بينايی و رفلكس هاي بينايی



