
  

 
 

 

 

 (COURSE PLANطرح دوره  )

 
 

 

هدف کلی درس اناتومی آشنایی دانشجویان با کالبدشناسی عمومی بدن نام ها و محل قرارگیری  مقدمه:

دستگاه های مختلف و نحوه ی ارتباط آن ها با سایر اندام های مجاوراست تا بتوانند آن را در عرصه بالین و 

 کلینیک بکار گیرند.
 

ل ها با کمک روابط و اصوآنهای مختلف بدن و درک دقیق عملکرد  دانش بررسی نحوه کارکرد اندام ،یفیزیولوژ

گیری طرح کلی بدن سالم در ذهن  ، فیزیولوژی به شکلبیوشیمیو  ناتومیر آدر کنا. باشد می ریاضی و فیزیک

ها فهم  بیماری پاتولوژی کند، همچنین برای اطالع از دانشجویان حوزه علوم پزشکی و پیراپزشکی کمک می

 .فیزیولوژی بسیار مهم و کلیدی است

 

 

 

 

 کارشناسی بهداشت حرفه ایمقطع و رشته تحصیلی:          بهداشت حرفه ایگروه آموزشی:            بهداشت اوزدانشکده : 

 3 :  تعداد واحد  فیزیولوزی و کالبدشناسی:  نام درس

 نظرینوع واحد :

 روز و ساعت برگزاری کالس: ندارد پیش نیاز:

 14-16، 10-12فیزیولوژی        دوشنبه       

  16-18     چهارشنبه کالبد شناسی   

 دانشکده بهداشت اوز مکان برگزاری:
 

 خانم صفورا ایزانلومسئول برنامه :  

 خانم کامیال کمالی -خانم صفورا ایزانلو مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(:

 خانم صفورا ایزانلوتهیه و تنظیم : 

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ریزی درسی و آموزشی

 
گروه اتاق عمل     

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C


 

 :عناوین کلی این درس شامل موارد زیر می باشد 
 

 یولوژیزیف اتی(  کل

 یآناتوم اتیبا کل یی( آشنا2

 یفوقان یاندام ها ی( آناتوم3

 یتحتان یاندام ها ی( آناتوم4

 ستون فقرات ی( آناتوم5

 استخوان، غضروف و عضالت یدستگاه ها یولوژیزی( ف6

 دستگاه تنفس  یولوژیزیو ف ی( آناتوم7

 دستگاه قلب و عروق یولوژیزیو ف ی( آناتوم8

 یتناسل ،یدستگاه ادرار یولوژیزی( ف9

 دستگاه گوارش یولوژیزی( ف10

  یینایدستگاه ب یولوژیزیو ف ی( آناتوم11

 ییدستگاه شنوا یولوژیزیو ف ی( آناتوم12
 

 کالبد شناسی
 

 کلیات آناتومی

 فیشناخت و آگاهی از تعاریف و اصطالحات علم تشریح به منظور توص :هدف کلی -

 مختلف بدن ستمهاییس
-  

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو باید بتواند:

 آناتومی را تعریف کرده و انواع آنرا نام ببرد .

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

 مختلف بدن را نام ببرد . ستمهاییس

 

 

 

 

 



 سیستم اسکلتی

شناخت ساختمان استخوان و مفاصل، انواع استخوان، استخوان سازی،  هدف کلی: -

 آنها فیو توص اسکلتی ستمیس مبندییتقس

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو باید بتواند:

 نماید انیاسکلتی را ب ستمیوظایف س -

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

 دهد حیاستخوان سازی را بطور اختصار توض -

 بندی نماید میاسکلتی را تقس ستمیس -

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

 دهد . حتوضی مختلف ایھجمجمه را در نما -

 نماید . انیمشترک 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. حیرکدام را بطور مختصر توضاستخوانهای اندام تحتانی را نام برده و ه -

 کند انیانواع لگنها و تفاوت آنرا در زن و مرد ب -

 

 سیستم عضالنی  

شناخت ساختمان عضله ، انواع آن و بررسی عضالت گوناگون و نقش آنها در هدف کلی:  -

 مختلف بدن حرکات

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو باید بتواند:

 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  -

 عضالت تنه را گروه بندی نماید . -

 را نام برده و مشخصات هرکدام را ذکر کند . نهیعضالت داخلی و خارجی قفسه س -

 مشخصات هرکدام را ذکر کند .عضالت شکم را نام برده و  -

 عضالت لگن را نام برده و مشخصات هرکدام را ذکر کند . -

 کند ذکر عضالت جدار خلفی تنه را در الیههای مختلف نام برده و مشخصات هرکدام را -

 

 

 

 



 سیستم قلب و گردش خون

 

و نقش این  تیشناخت ساختمان قلب، جایگاه آن، عروق وابسته به آن، اهم هدف کلی: -

 ستمهایو تغذیه سایر س خونرسانیدر ستمیس

 

 :اهداف اختصاصی 

 دانشجو باید بتواند:-

 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 -

 کندعروق قلب را ذکر  -

 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 . انیتحتانی را بو جایگاه ورید اجوف  لینحوه تشک -

 کند . انیو جایگاه ورید باب را ب لینحوه تشک -

 

 

 

 چشم و گوش

 

دانشجو باید پس از گذراندن این کالس : با ساختمان گوش داخلی ، میانی  هدف کلی:

 و خارجی آشنا شود.

 .با کره چشم ، الیه ها و اجزای داخل آن آشنا شود و ضمایم چشم را بشناسد -

 

 :اهداف اختصاصی 

 دانشجو باید بتواند:-
 

 دهد . اجزای گوش خارجی را نشان -

 ببرد. استخوانهای گوش میانی را نام -

 بنویسد . خصوصیات پرده صماخ را- -



 توضیح دهد. البیرنت استخوانی و غشایی را -

 را لیست کند. قسمتهای مختلف گوش داخلی -

 برروی موالژ شرح دهد. ساختمان دهلیز و حلزون را -

 را از هم تفکیک کند .الیه های کره چشم  -

 محتویات داخل کره چشم را نام ببرد. -

 خصوصیات عدسی چشم را شرح دهد . -

 تفاوت مایعات داخل چشم را بنویسد . -

 عضالت خارجی کره چشم را نشان دهد . -

 غدد و مجاری اشکی را توضیح دهد. -

 

 شرایط اجراء
 

 : امکانات آموزشی بخش 

 نرم افزار پاور پوینت و موالژکامپیوتر، تخته سفید، ویدئو پروژکتور، 
 

 :  آموزش دهنده 

 صفورا ایزانلو -

 

 : درسی اصلی منابع

 ، آخرین چاپ آناتومی عمومی  مصباح اردکانی -

 انتشارات جامعه نگر، آخرین چاپ آناتومی عمومی شمایلی زاده -

 انتشارات حیدری، آخرین چاپ آناتومی عمومی فریدون نگهدار -

 

  ارزشیابی

 

 :نحوه ارزشیابی 

 آزمون پایان ترم -
 

 :نحوه محاسبه نمره کل 

 نمره  20آزمون پایان ترم:  -

 

 مقررات 

   : 10حداقل نمره قبولی                                        

  براساس  قوانین آموزشی                   تعداد دفعات مجاز غیبت در کالس 



 فیزیولوژی

 

 هدف کلی 

 

 و پتانسیل عمل پتانسیل استراحت، با مکانیسم انتقال از دو سوی غشا، آشنایی  آشنایی با فیزیولوژی سلول، غشای سلول،

 نورون در پیام عصبی انتقال

 

  اهداف اختصاصی 

 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 

 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

  رابا ذکر مثال توضیح دهد. 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

 

 هدف کلی 



 

عضله صاف، مکانیسم  با ساختمان در عضله اسکلتی، آشنایی انقباض -تحریکعضله اسکلتی، مکانیسم  با ساختمان آشنایی

 در عضله صاف انقباض -تحریک

 

  اهداف اختصاصی 

 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 

 مشخصات کلی عضالت اسکلتی را بیان کند. -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 انقباض و نقش مکانیسم -6

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

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

 

 هدف کلی 

 

 عمل قلبی، تنظیم سیکل قلب، آشنایی با پتانسیل عمل قلبی، بررسی هدایتی سیستم تحریکی قلبی، عضله با آشنایی

 قلب، الکتروکاردیوگرام

 

  اهداف اختصاصی 

 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 
 عضله قلب را بیان کند.مشخصات  -1

 .دهد توضیح را قلب سیتیوم سن -2

 انواع سلولهای قلبی را بر اساس عملکرد نام ببرد. -3



 ببرد. نام را قلب هدایتی-تحریکی سیستم دهنده تشکیل اجزاء -4

 مسیرهای هدایتی در قلب را توضیح دهد. -5

 .عمل در عضله قلب را شرح دهد پتانسیل -6

 .دهد شرح قلب و نیروی انقباضی قلب برضربان را پاراسمپاتیک و سمپاتیک اعصاب اثر -7

 اثرات یونها و درجه حرارت را بر قلب بیان کند. -8

 .کند لیست را آن مراحل و تعریف را قلبی سیکل -9

 .بداند را کدام هر ایجاد علت و قلبی صداهای -10

 سیستولی، حجم ضربه ای را تعریف کند.اصطالحات حجم پایان دیاستولی، حجم پایان  -11

 برون ده قلبی را تعریف کند. -12

 .نماید بیان را طبیعی الکتروکاردیوگرام یک مشخصات -13

 را توضیح دهد.  P-QRS-Tاشتقاقها و امواج -14

 تعداد ضربان قلب را از روی الکتروکاردیوگرام تعیین کند. -15

 

 

 هدف کلی 

 

 جریان خون مویرگی، تنظیم فشار خون، تنظیم با آن، تبادالت مرتبط اصول فیزیکی و گردش خون آشنایی با ساختار

 

  اهداف اختصاصی 

 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 
 

 اجزای دستگاه گردش خون را نام ببرد. -1

 اعمال دستگاه گردش خون را توضیح دهد. -2

 . توضیح دهد 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

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

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

 فشار متوسط شریانی را توضیح دهد. -10

 .دهد شرح را مویرگ در مواد تبادل و مویرگی خون گردش -11

 مکانیسم های کنترل فشار خون را توضیح دهد.-12

 مکانیسم های کنترل جریان خون را توضیح دهد. -13

 .نماید بیان را خون جریان مدت دراز و حاد موضعی کنترل -14

 .دهد شرح را خون و هورمورال( جریان )عصبی کنترل عمومی -15

 

 

 هدف کلی 

 

 تنفس گازی، تنظیم آن، تبادالت بر موثر عوامل فیزیکی و مکانیک تنفس ساختار ریه، با آشنائی

 

  اهداف اختصاصی 

 

 بتواند:دانشجو  در پایان دوره باید 

 

 .دهد شرح تنفس را دستگاه آناتومی – 1

 اعمال ریه ها را توضیح دهد. -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 اکسیدکربن()اکسیژن و دی  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

 .دهد توضیح مغزی و نقش آنها را در تنظیم تنفس پل و النخاع بصل در تنفس کنترل مراکز -13

 کنترل عصبی و شیمیای تنفس را توضیح دهد. -14

 

 کلی هدف 

 

 با ، آشنائی GFRکلیه و  خون ، خودتنظیمی جریانGFRتعیین کننده   ها، فاکتورهای ساختار کلیه با آشنایی

 نفرون ترشح در طول و مکانیسم بازجذب

 

  اهداف اختصاصی 

 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 

 .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 آن را تشکیل نحوه و 

 .دهد شرح پروگزیمال را 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

 کلیه توضیح دهد. تنظیمی در مورد خود -12

 .دهد شرح را تنظیمی خود با آن تباط ار و گلومرولی جنب دستگاه -13



 .توضیح دهد را توبوگلومروالر فیدبک -14

 کنترل حجم مایع خارج سلولی و غلظت الکترولیتها را توضیح دهد. -15

 

 هدف کلی 

 

گوارش، آشنایی  دستگاه گوارش، آشنایی با رفلکس های دستگاه گوارش، حرکات بافت شناسی دستگاه و آشنایی با آناتومی

 گوارش در دستگاه جذب و بزاقی، آشنایی با ترشحات معده، روده، لوزالمعده و صفرا، هضم غدد با انواع

 

  اهداف اختصاصی 

 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 

 .ببرد نام را گوارش دستگاه اصلی اندامهای -1

 .دهد توضیح را گوارش لوله بافتی خصوصیات 2-

 .دهد توضیح گوارشی فعالیتهای تنظیم را در گوارش دستگاه اتونوم و انتریک عصبی های شبکه  -3

 .دهد توضیح را گوارش دستگاه در اصلی حرکات  -4

 .دهد شرح را روده قانون و دودی حرکات بروز نحوه -5

 .دهد توضیح باریک روده در حرکات انواع  -6

 .ببرد نام را کولون در حرکات انواع  -7

 .دهد شرح را دفع رفلکس -8

 .دهد توضیح را بلع مراحل و جویدن -9

 .کند تشریح را آنها ساختمان و بزاقی غدد انواع  -10

 .دهد توضیح را بزاق ترشح در کننده تنظیم عوامل -11

 .دهد شرح را مری غدد ترشحات عملکرد -12

 .کند بیان را معدی غدد سلولهای انواع ترشحات  -13

 .کند بیان را معده تخلیه چگونگی و اسید تولید کننده تنظیم عوامل -14

 .دهد شرح را باریک روده مخاط ترشحات -15

 .ببرد نام را لوزالمعده غده آنزیمهای انواع -16



 .دهد توضیح را لوزالمعده ترشحات کننده تنظیم عوامل -17

 دهید توضیح را صفرا اعمال -18

 .دهد توضیح را صفرا تغلیظ و تشکیل دهنده ترکیبات صفرا، تولید مکانیسم -19

 .دهد شرح را صفرا تشکیل کننده تنظیم عوامل -20

 

 هدف کلی 

 

 آشنایی با فیزیولوژی دستگاه بینایی 

 

  اهداف اختصاصی 

 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 

 سیستم بینایی را توضیح دهد.قسمتهای مختلف   -1

 انواع گیرنده های بینایی و قسمتهای مختلف آنها را شرح دهد.  -2

 چگونگی ایجاد سیگنال بینایی را توضیح دهد. -3

 چگونگی ارسال سیگنال بینایی به قشر بینایی را توضیح دهد. -4

 

 هدف کلی 

 

 آشنایی با فیزیولوژی دستگاه شنوایی

 

  اهداف اختصاصی 

 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 

 قسمتهای مختلف سیستم  شنوایی را توضیح دهد. -1

 نحوه انتقال صوت به اندام کورتی را توضیح دهد. -2



 نحوه ایجاد پتانسیل گیرنده را در سلولهای شنوایی توضیح دهد. -3

 چگونگی ارسال پیامهای شنوایی را به قشر شنوایی توضیح دهد -4

 

 

 

 موزشروش آ 

 

 ،مطلب ارائه طول در سئواالت به پاسخ و سئوال طرح سخنرانی 

 شرایط اجراء

 

 بورد وایت و پروژکتور ویدئو از استفاده 

  امکانات آموزشی بخش 

 

 و کامپیوتر ویدئو پروژکتور 

 

   آموزش دهنده 

   :کامیال کمالی اساتیدمربوطه 

 

 منابع اصلی درسی: 

 

 گایتون فیزیولوژی

 

  ارزشیابی 

 نحوه ارزشیابی         

 

  کوئیز امتحان و کالس در فعال مشارکت در کالس، حضور•



  ترم میان امتحان •

  ترم پایان امتحان •

 

  نحوه محاسبه نمره کل 

 5ها کالس در % حضور10دانشجو  فعالیت %45 ترم پایان – % نمره40 ترم میان% 

 مقررات 

  :آموزشی نامه آئین براساسحداقل نمره قبولی                                       

 :آموزشی نامه آئین براساس  تعداددفعات مجاز غیبت در کالس  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 کالبد شناسی درس زمانبندی جدول

 98-99رشته کارشناسی پیوسته بهداشت حرفه ای نیمسال اول

 
 

 روش ارزشیابی امکانات مورد نیاز نحوه ارائه مدرس موضوع جلسه ساعت ارائه تاریخ ارائه

10/7/98  

 یپرسش شفاه-زیکوئ موالژ-پاورپوینت سخنرانی خانم ایزانلو کلیات آناتومی 18-16

24/7/98  18-16  

 یپرسش شفاه-زیکوئ موالژ-پاورپوینت سخنرانی خانم ایزانلو سیستم اسکلتی

1/8/98  18-16  

 یپرسش شفاه-زیکوئ موالژ-پاورپوینت سخنرانی خانم ایزانلو سیستم اسکلتی

8/8/98  18-16  

 یپرسش شفاه-زیکوئ موالژ-پاورپوینت سخنرانی خانم ایزانلو سیستم  عضالنی

22/8/98  18-16  

 یپرسش شفاه-زیکوئ موالژ-پاورپوینت سخنرانی خانم ایزانلو سیستم عضالنی

29/8/98  18-16  

 یپرسش شفاه-زیکوئ موالژ-پاورپوینت سخنرانی خانم ایزانلو قلب وکردش خون

6/9/98  18-16  

 یپرسش شفاه-زیکوئ موالژ-پاورپوینت سخنرانی خانم ایزانلو قلب وکردش خون

13/9/98  18-16  

 یپرسش شفاه-زیکوئ موالژ-پاورپوینت سخنرانی خانم ایزانلو چشم و گوش

20/9/98  18-16  

 یپرسش شفاه-زیکوئ موالژ-پاورپوینت سخنرانی خانم ایزانلو چشم و گوش

 

 

 

 



 فیزیولوژی درس زمانبندی جدول

 98-99رشته کارشناسی پیوسته بهداشت حرفه ای نیمسال اول

 

 روش ارزشیابی امکانات مورد نیاز نحوه ارائه مدرس موضوع جلسه ساعت ارائه تاریخ ارائه

15/07/98 12-10 
کاااااااامیال  فیزیولوژی سلول

 کمالی

سااااااااخنرانی، 

 پرسش و پاسخ

، وایت پروژکتورو دئوی

 بورد

امتحااان و فعالیاات  

 سیالک

15/07/98 16-14 
کاااااااامیال  فیزیولوژی سلول

 کمالی

سااااااااخنرانی، 

 پرسش و پاسخ

، وایات  و پروژکتوردئوی

 بورد

امتحااان و فعالیاات  

 سیالک

22/07/98 12-10 
فیزیولوژی عضاله  

 اسکلتی و صاف

کاااااااامیال 

 کمالی

سااااااااخنرانی، 

 پرسش و پاسخ

، وایات  و پروژکتوردئوی

 بورد

امتحااان و فعالیاات  

 سیالک

29/07/98 12-10 
کاااااااامیال  فیزیولوژی قلب

 کمالی

سااااااااخنرانی، 

 پرسش و پاسخ

، وایات  و پروژکتوردئوی

 بورد

امتحااان و فعالیاات  

 سیالک

6/08/98 12-10 
کاااااااامیال  فیزیولوژی قلب

 کمالی

سااااااااخنرانی، 

 پرسش و پاسخ

، وایات  و پروژکتوردئوی

 بورد

امتحااان و فعالیاات  

 سیالک

13/08/98 12-10 
کاااااااامیال  فیزیولوژی قلب

 کمالی

سااااااااخنرانی، 

 پرسش و پاسخ

، وایات  و پروژکتوردئوی

 بورد

امتحااان و فعالیاات  

 سیالک

20/08/98 12-10 

فیزیولااااااااوژی 

دسااتگاه گااردش  

 خون

کاااااااامیال 

 کمالی

سااااااااخنرانی، 

 پرسش و پاسخ

، وایات  و پروژکتوردئوی

 بورد

امتحااان و فعالیاات  

 سیالک

20/08/98 16-14 

فیزیولااااااااوژی 

دسااتگاه گااردش  

 خون

کاااااااامیال 

 کمالی

سااااااااخنرانی، 

 پرسش و پاسخ

، وایات  و پروژکتوردئوی

 بورد

امتحااان و فعالیاات  

 سیالک

27/08/98 12-10 
فیزیولااااااااوژی 

 دستگاه تنفس

کاااااااامیال 

 کمالی

سااااااااخنرانی، 

 پرسش و پاسخ

، وایات  و پروژکتوردئوی

 بورد

امتحااان و فعالیاات  

 سیالک

     ترمامتحان میان  16-14 27/08/98

4/09/98 12-10 
کاااااااامیال  فیزیولوژی کلیه

 کمالی

سااااااااخنرانی، 

 پرسش و پاسخ

، وایات  و پروژکتوردئوی

 بورد

امتحااان و فعالیاات  

 سیالک



4/09/98 16-14 
کاااااااامیال  فیزیولوژی کلیه

 کمالی

سااااااااخنرانی، 

 پرسش و پاسخ

، وایات  و پروژکتوردئوی

 بورد

امتحااان و فعالیاات  

 سیالک

11/09/98 12-10 
فیزیولااااااااوژی 

 دستگاه گوارش

کاااااااامیال 

 کمالی

سااااااااخنرانی، 

 پرسش و پاسخ

، وایات  و پروژکتوردئوی

 بورد

امتحااان و فعالیاات  

 سیالک

11/09/98 16-14 
فیزیولااااااااوژی 

 دستگاه گوارش

کاااااااامیال 

 کمالی

سااااااااخنرانی، 

 پرسش و پاسخ

، وایات  و پروژکتوردئوی

 بورد

امتحااان و فعالیاات  

 سیالک

18/09/98 12-10 
فیزیولااااااااوژی 

 دستگاه گوارش

کاااااااامیال 

 کمالی

سااااااااخنرانی، 

 پرسش و پاسخ

، وایات  و پروژکتوردئوی

 بورد

امتحااان و فعالیاات  

 سیالک

25/09/98 12-10 
فیزیولااااااااوژی 

 دستگاه بینایی

کاااااااامیال 

 کمالی

سااااااااخنرانی، 

 پرسش و پاسخ

، وایات  و پروژکتوردئوی

 بورد

امتحااان و فعالیاات  

 سیالک

25/09/98 16-14 
فیزیولااااااااوژی 

 دستگاه شنوایی

کاااااااامیال 

 کمالی

سااااااااخنرانی، 

 پرسش و پاسخ

، وایات  و پروژکتوردئوی

 بورد

امتحااان و فعالیاات  

 سیالک

     امتحان پایان ترم 10-8 28/10/98

 

 


