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  عملیواحد  8/0  :تعدادونوع واحد

                                                                                                                    :پیش نیاز

 با هماهنگی آموزش دانشکده :روزوساعت تدریس 

      دانشکده پزشکی :مکان تدریس 

 :روش تدریس

 استفاده از  اسالید، پرسش وپاسخ، انجام آزمایش یا کار عملی توسط استاد جهت آموزش، سخنرانی:پره لب 

 توسط دانشجو انجام آزمایش یا انجام عملی موارد آموخته شده: کار عملی در آزمایشگاه  

 :آموزش بالینی 

 اساتید گروه:مدرس 

و دستگاه های بدن و نحوه ارزیابی  صول و مکانیسم های فیزیولوژیک مرتبط با کار مفاهیم، اآشنایی دانشجویان با :هدف کلی

 .شناسائی آن ها در فرایندهای طبیعی و تغییر یافته فیزیولوژیک
 :منابع

 زوه اساتید ج

 :ارزشیابی

 (نمره 5/1یا  % 5/7)ور درکالس، مشارکت فعال در کالسحض 

 (نمره 2یا % 10)کوئیز 

 (نمره 5/1یا %  5/7)گزارش کار 

  امتحان پایان دوره: 

 (نمره11یا % 55)امتحان تئوری  -

 (نمره 4یا % 20)امتحان عملی -

 تشریحی برگزار خواهد شد / با سواالت تستی چهار گزینه ایپایان  دوره تئوری در کوئیز سرکالس در طول ترم و امتحان 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 :هدف کلی ردیف

 آشنایی با

 اهداف ویژه رفتاری

ان هرجلسه درپای

 .دانشجوبایدقادرباشد

شیوه تدریس 

ورسانه 

پره )آموزشی

 (لب

فعالیتهای 

 دانشجویان

 انکارشناس مدرس

 آزمایشگاه

1 
آشنائی با اصول و 

 آزمایشگاه فیزیولوژی

 

 .مقررات آزمایشگاه فیزیولوژی را بداند -1

نحوه انجام کار به طور صحیح در آزمایشگاه را  -2

 .بداند

 .ندی در آزمایشگاه را بداندنحوه گروه ب -3

نحوه تحویل گرفتن و تحویل دادن وسایل  -4

 . مورد استفاده را بداند

 ی،سخنرانفیلم، 

کار  یا یشانجام آزما

توسط استاد  یعمل

جهت آموزش، 

 ید،استفاده از  اسال

، پاسخ پرسش و

وایت  استفاده از

 برد،
Power point 

 حضورفعال

 ،پاسخ ، پرسش و
 ای یشانجام آزما

موارد  یانجام عمل

آموخته شده 

، توسط دانشجو

گزارش کار 

 ،کوئیز

خانم 

 الوانی

خانم الوانی 

خانم  –

 سجادی

2 
 شمارش گلبولهای قرمز

 
 

کلیاتی در مورد ویژگیهای گلبول های قرمز و  -1

اهمیت فیزیولوژیک آنها بویژه از نظر بالینی ارایه 

 .نماید

ش های برای انجام آزمای وسایل مورد نیاز -2

 .مربوط به شمارش گلبول های قرمز را نام ببرد

 .ویزگی الم نئوبار را توضیح دهد -3

 .روش انجام شمارش گلبول قرمز را بیان کند -4

خطا های آزمایش مربوط به شمارش گلبول قرمز 

 .را ارایه نماید

تفسیر آزمایش مربوط به شمارش گلبول قرمز  -5

 .را بیان کند

 
 

 ی،سخنران فیلم

کار  یا یشجام آزماان

توسط استاد  یعمل

جهت آموزش، 

 ید،استفاده از  اسال

، پاسخ پرسش و

وایت  استفاده از

 برد،
Power point 

 حضورفعال

 ،پاسخ ، پرسش و
 یا یشانجام آزما

موارد  یانجام عمل

آموخته شده 

، توسط دانشجو

 گزارش کار،کوئیز

دکتر  آقای

 قوی پنجه

خانم الوانی 

خانم  –

 سجادی

3 
 ست های انعقادیت

 

مفاهیم زمان سیالن، زمان انعقاد خون، زمان  -1

پروترومبین و زمان ترومبوپالستین نسبی را بیان 

 .کند

زمان نرمال هریک از تست ها رابداند و عوامل  -2

 .تاثیر گذار بر آنها را بشناسد

 .نحوه خونگیری مویرگی با النست را بداند -3

یالن را بداند و انواع روش های تعیین زمان س -4

 .روش دوک را بتواند انجام دهد

انواع روش های تعیین زمان انعقاد را بداند و  -5

 .روش اسالید را بتواند انجام دهد

زمان پروترومبین و ترومبوپالستین نسبی را  -6

 .بتواند اندازه گیری کند

 ی،سخنران فیلم

کار  یا یشانجام آزما

توسط استاد  یعمل

جهت آموزش، 

 ید،ده از  اسالاستفا

، پاسخ پرسش و

وایت  استفاده از

 برد،
Power point 

 حضورفعال

 ،پاسخ ، پرسش و
 یا یشانجام آزما

موارد  یانجام عمل

آموخته شده 

، توسط دانشجو

 گزارش کار،کوئیز

دکتر آقای 

 حمیدی

خانم الوانی 

خانم  –

 سجادی

4 
 فشار خون

فشار خون را تعریف کند و مقدار میانگین آن  -1

ا در بخش های مختلف دستگاه قلب و عروق ر

 .بداند

 ی،سخنران فیلم

کار  یا یشانجام آزما

توسط استاد  یعمل

 حضورفعال

 ،پاسخ ش و، پرس
 یا یشانجام آزما

آقای بنی 

 طبا

خانم الوانی 

خانم  –



فشار خون سیستولی و دیاستولی را تعریف  -2

کند و رایطه این دو را با فشار میانگین سرخرگی 

 .بداند

عوامل موثر بر این دو فشار خون در سرخرگ  -3

 .ها ار بداند

شیوه های گوناگون سنجش غیر مستقیم فشار  -4

مزایا و معایب هریک  خون سرخرگی را نام برده و

 .را بداند

شرایط آمادگی بیمار برای سنجش درست  -5

 .فشار خون را بداند

وسایل الزم برای سنجش فشار خون و نکات  -6

 .استفاده درست از آنها را بداند

نکات عملی در زمان سنجش فشار خون را  -7

شرح دهد و در ضمن موارد مهم ایجاد خطا را 

 .بداند

واند فشار خون را به هر دو روش به درستی بت -8

 .لمسی و سمعی تعیین کند

اهمیت تعیین نقطه محو شدن نبض رادیال یا  -9

 .براکیال را شرح دهد

جهت آموزش، 

 ید،استفاده از  اسال

، پاسخ پرسش و

وایت  استفاده از

 برد،
Power point 

موارد  یانجام عمل

آموخته شده 

، توسط دانشجو

 گزارش کار،کوئیز

 سجادی

5 
 الکتروکاردیوگرافی

الکتروکاردیوگرافی، مفاهیم  -1

الکتروکاردیوگراف و الکتروکاردیوگرام را 

 . تعریف کند

مشخصات نوار الکتروکاردیوگرام و تقسیم  -2

بندی آن را بر حسب زمان و ولتاژ توضیح 

 . دهد

امواج، قطعات و فواصل استاندارد در نوار  -3

ECG  توضیح دهدرا. 

را  ECGنحوه آماده کردن فرد جهت ثبت  -4

 . توضیح دهد

را و نحوه رفع آن  ECGانواع نویز در ثبت  -5

 .ها را توضیح دهد

ها و  ماشتقاق های استاندارد دو قطبی اندا -6

 . را توضیح دهد نحوه ثبت آنها

مثلث آینتهوون و قانون آینتهون را تعریف  -7

 .کند

ها  ماندا تک قطبی تقویت شدهاشتقاق های  -8

 . را توضیح دهدو نحوه ثبت آنها 

و (  سینه ای)پره کوردیال اشتقاق های  -9

 . را توضیح دهدنحوه ثبت آنها 

محل قرار دادن الکترودهای سینه ای جهت  -11

ل  را توضیح پره کوردیااشتقاق های ثبت 

 .  دهد

نحوه محاسبه تعداد ضربان قلب را از روی  -11

 . توضیح دهد ECGنوار 

نحوه محاسبه محور الکتریکی قلب را از  -12

 ی،سخنران فیلم

کار  یا یشانجام آزما

توسط استاد  یعمل

جهت آموزش، 

 ید،استفاده از  اسال

، پاسخ پرسش و

وایت  استفاده از

 برد،
Power point 

 حضورفعال

 ،پاسخ ، پرسش و
 یا یشانجام آزما

رد موا یانجام عمل

آموخته شده 

، توسط دانشجو

 گزارش کار،کوئیز

دکتر آقای 

 حیدری

 



 . توضیح دهد ECGروی نوار 

برادی کاردی و تاکیکاردی فیزیولوژیک را  -13

 ECGتعریف کند و آن را از روی نوار  

 . تشخیص دهد

بلوک های قلبی را تعریف نموده و نحوه تشخیص 

 .توضیح دهد ECGآن را از روی نوار 

6 
-مطالعه رفتار عصب

 عضله

 

عصب و عضله را  یمربوط به بررس یشاتآزما (1

 .نام ببرد

 یدنما یفعمل را نام برده، تعر یلپتانس انواع (2

. 

دهد و  یحدر عصب را توض یتهدا سرعت (3

مختلف با  یعصب یاندازه آنرا در رشته ها

 .کند یسههم مقا

سرعت  یریدر اندازه گ یازمورد ن وسایل (4

قورباغه را نام برده  یاتیکدر عصب س یتهدا

 .دهد یحو روش آن را توض

سرعت  یریدر اندازه گ یازمورد ن وسایل (5

عصب در انسان را نام برده و روش  یتهدا

 .دهد یحآن را توض

  یکآستانه تحر ییندر تع یازمورد ن وسایل (6

را نام برده  یه عضالنانقباض ساد یکو ثبت 

  .دهد یحو روش آن را توض

و  یفقدرت انقباضات عضله را تعر جمع (7

 .را نام ببرد یقدرت عضالن یشافزا یروشها

انقباضات را  یو جمع  زمان یفضائ جمع (8

 یدنما یفتعر

جمع  ییندر روش تع یازمورد ن وسایل (9

جمع شدن  یاانقباض عضله و  یفضائ

را نام برده و  یعضالن یبرف ینانقباضات چند

 .دهد یحروش آن را توض

جمع  ییندر روش تع یازمورد ن وسایل (11

آن  یانقباضات را نام برده و روش ها یزمان

 ..را نام ببرد

در مشاهده اثر فرکانس  یازمورد ن وسایل (11

بر انقباضات و تتانوس ناقص و  یکاتتحر

 .دهد یحکامل را نام برده و روش آن را توض

اهده اثر مدت زمان در مش یازمورد ن وسایل (12

برقدرت انقباض را نام برده و روش  یکتحر

 .دهد یحآن را توض

آنرا  یلو دال یحدر عضله را توض خستگی (13

 .یدنما یانب

 یجهت مشاهده خستگ یازمورد ن وسایل (14

مکرر منجر به کزاز ناقص  یکاتاز تحر یناش

شدن  یمتعاقب کزاز یخستگ یاکامل  یاو 

 .دهد یحرا نام برده و روش آن را توض

 ی،سخنران فیلم

کار  یا یشانجام آزما

توسط استاد  یعمل

جهت آموزش، 

 ید،استفاده از  اسال

، پاسخ پرسش و

وایت  استفاده از

 برد،
Power point 

 حضورفعال

 ،پاسخ ، پرسش و
 یا یشام آزماانج

موارد  یانجام عمل

آموخته شده 

، توسط دانشجو

 گزارش کار،کوئیز

دکتر آقای 

مهدی 

 نورالدینی

خانم الوانی 

خانم  –

 سجادی



را نام برده و ( ییفضا)یجمع مکان دالیل (15

 .دهد یحتوض

 ..دهد یحرا نام برده و توض یجمع زمان دالیل( 26

7 
رفلکس های عصبی در 

 انسان

 
 

 .را نام ببرد تقسیم بندی کلی سیستم عصبی -1

 .را نام ببرد دوازده جفت عصب مغزی -2

 یانرا ب غزیتقسیم بندی عملکردی اعصاب م -3

 .یدنما

 .نام ببردرا  ده جفت اعصاب نخاعیسیز -4

 .تعریف کندرا  عصبی (بازتاب)رفلکس  -5

 .یدنما یانرا ب اجزای ضروری قوس رفلکس -6

از دیدگاه نوروفیزیولوژی و  را انواع رفلکس ها -7

 .نام ببردکاربردهای بالینی 

 .تعریف کندرا رفلکس های سطحی  -8

 .تعریف کندرا ی رفلکس های عمق -9

 .تعریف کندرا رفلکس های احشایی  -11

 .تعریف کندرا  رفلکس های پاتولوژیک -11

را رفلکس  اساس و اهمیت فیزیولوژیک -12

 .دهد یحتوض

برای انجام آزمایش های  وسایل مورد نیاز -13

 .نام ببردرا مربوط به رفلکس 

 مربوط و مالحضات ی رفلکسروش اجرا -14

  .دهد یحرا توض

 

را و اهمیت آن  بررسی اعصاب مغزینحوه  -15

 .توضیح دهد

 ،سه قلو ،بینایی ،بررسی عصب بویایی نحوه -16

-زبانی، تعادلی-شنواییعصب ، فاشیال یا صورتی

توضیح را  ، زیر زبانی ، اکسسوری، واگ ،حلقی

 .دهد

 .توضیح دهدرا  فلکس های کششیر -17

نکات عملی مهم در انجام رفلکس های  -18

 .توضیح دهدرا تاندونی 

 .توضیح دهدرا پرش مچ پا انجام  نحوه -19

 .توضیح دهدرا  پرش زانوانجام  نحوه -21

توضیح  را پرش عضله سه سرانجام  نحوه -21

 .دهد

توضیح را  سر پرش عضله دوانجام  نحوه -22

 .دهد

توضیح  را پرش براکیورادیالیسانجام  نحوه -23

 .دهد

 .توضیح دهدرا  وارهپرش آرانجام  نحوه -24

 .رفلکس های پوستی را تعریف کند -25

 .دهد یحتوضا رفلکس  بابینسکی  -26

 .دهد یحتوضا رفلکس های  شکمی   -27

 .دهد یحتوضا رفلکس قرینه ای ر  -28

 ی،سخنران فیلم

کار  یا یشانجام آزما

اد توسط است یعمل

جهت آموزش، 

 ید،استفاده از  اسال

، پاسخ پرسش و

وایت  استفاده از

 برد،
Power point 

 حضورفعال

 ،پاسخ ، پرسش و
 یا یشانجام آزما

موارد  یانجام عمل

آموخته شده 

، توسط دانشجو

 گزارش کار،کوئیز

دکتر آقای 

 ارجمند

خانم الوانی 

خانم  –

 سجادی



 .دهد یحتوضا رفلکس های احشایی ر  -29

 حس) آزمایش های نورولوژیک درک حس -31

 ، ی اندام هاموقعیت فضای، درد سطحی ،لمس های

درک حالت سه ، حس تمییز بین دو نقطه، ارتعاش

درک اشکال و اعداد نوشته شده روی ، بعدی اشیا

 ،درک محل تحریک ،درک وزن اشیا، پوست

رفلکس ، رفلکس های پاتولوژیک، آزمون رومبرگ

 .توضیح دهدرا  (رفلکس جویدن، مکیدن

 

8 
اندازه گیری حجم ها و 

 یظرفیت های ریو

 

هدف از انجام آزمایش اسپیرومتری را توضیح  -1

 . دهد

 . مزایا و معایب اسپیرومتری  را نام ببرد -2

 .انواع اسپیرومتری را توضیح دهد -3

امادگی های الزم جهت انجام تست  -4

 .اسپیرومتری  در فرد را بیان کند

آماده سازی دستگاه اسپیرومتری  را شرح  -5

 . دهد

 .ت اسپیرومتری  را توضیح دهدنحوه انجام تس -6

پارامترهائی را که توسط اسپیرومتری اندازه  -7

 .گیری می شوند، نام ببرد

حجم های ریوی را تعریف نموده و مقدار  -8

 . طبیعی آن را توضیح دهد

ظرفیت های ریوی را تعریف نموده و مقدار  -9

 . طبیعی آن را توضیح دهد

 .مفهوم ظرفیت حیاتی را شرح دهد -11

 . مفهوم ظرفیت حیاتی پر فشار را شرح دهد -11

معیارهای قابل قبول بودن اسپیرومتری را  -12

 . بیان کند

حجم در  -محنی های طبیعی جریان -13

 .اسپیرومتری را تفسیر کند

طبقه بندی اختالالت تهویه ای را با توجه   -14

 .به پارامترهای اسپیرومتری توضیح دهد

 ی،سخنران فیلم

کار  یا یشآزماانجام 

توسط استاد  یعمل

جهت آموزش، 

 ید،استفاده از  اسال

، پاسخ پرسش و

وایت  استفاده از

 برد،
Power point 

 حضورفعال

 ،پاسخ ، پرسش و
 یا یشانجام آزما

موارد  یانجام عمل

آموخته شده 

، توسط دانشجو

 گزارش کار،کوئیز

دکتر آقای 

 حیدری

خانم الوانی 

خانم  –

 سجادی

 


