
 
 

 

  

 
 

 

 

 (lesson Plan)طرح درس روزانه 

 کالبد شناسی

 

 جلسه اول
 

 کارشناسی بهداشت حرفه ایمقطع / رشته تحصیلی:                 حرفه ای بهداشتگروه آموزشی:              بهداشت اوز: دانشکده

 10/7/98تاريخ ارائه درس : 98-99سال تحصيلی  :  

 16-18ساعت:                            چهارشنبهروز:   کالبد شناسینام درس )واحد(  :  

 نظرینوع واحد:
 

 29تعداد دانشجويان  :

 خانم صفورا ايزانلودرس: مسئول 1تعداد واحد:

 مدرس: خانم صفورا ايزانلو دقيقه 90مدت کالس: 

. 

 کلیات اناتومیعنوان درس : 

مفي   بفن   مختلفف  ستمهايیس فیشناخت و آگاهي از تعاريف و اصطالحات علم تشريح به منظور توص هدف کلی درس :

 دسفتگاههاي  و اعضفا  اجزاي سفاختماني  به برد  پي منظور به بن  در آنها چگونگي و اصلي بافتهاي انواع شناخت .باشن
   آنها میباشن اختالالت و گوناگو 

 

 
 اهداف جزئی : 

 . آناتومي را تعريف كرده و انواع آنرا نام ببرد 

 .صفحات فرضي و حركاتي كه در آ  صفحات انجام مي شود را ذكر كنن 

 مختلف بن  را نام ببرد . ستمهايیس 

   انواع آ  ، بافت  شامل: بافت پوششي ، بافت همبنن، ساختما  بافت همبنن وتعريف انواع بافتهاي بن

  غضروفي و بافت استخواني.

 

 

 سخنرانیروش آموزش :              

 و موالژ ، وايت برد كامپیوتر و پروژكتور وينوئو ، پروژكتور اسالينامکانات آموزشی : 

 1398، انتشارات جامعه نگر، چاپ  گانهي يليشما يآناتوم منبع درس  :

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ريزی درسی و آموزشی

 
گروه اتاق عمل     

 



  دقيقه 15مدت زمان:      مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  35مدت زمان :  

 دقيقه 10مدت زمان :   

 دقيقه 35مدت زمان:     

  دقيقه 10مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه 5زمان :     مدت  ارزشیابی درس 

 
 

 جلسه دوم و سوم

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

 1/8/98و  24/7/98تاريخ ارائه درس : 98-99سال تحصيلی  :  

 16-18ساعت:                            چهارشنبهروز:   کالبد شناسینام درس )واحد(  :  

 نظرینوع واحد:
 

 29تعداد دانشجويان  :

 خانم صفورا ايزانلومسئول درس: 1تعداد واحد:

 مدرس: خانم صفورا ايزانلو دقيقه 90مدت کالس: 

 

 سیستم اسکلتیعنوان درس : 

 اسكلتي ستمیس مبننيیاستخوا ، استخوا  سازي، تقسشناخت ساختما  استخوا  و مفاصل، انواع :  هدف کلی درس :  

 میباشن آنها فیو توص

 

 

 
 اهداف جزئی : 

 محوري) اسكلت مورد در (Axial skeleton 

 ببرد نام را سر كاسه و صورت استخوانهاي و كرده تعريف را جمجمه . 

 دهن توضیح مختلف ايھنما در را جمجمه . 

  نماين بیا  را ها مهره مشترك وخصوصیات مهرهاي ستو . 

 اي) ضمیمه اسكلت ( Appendicular skeleton 

 دهن توضیح مختصر بطور را كنام هر و برده نام را فوقاني اننام استخوانهاي. 

 دهن توضیح مختصر بطور را هركنام و برده نام را تحتاني اننام استخوانهاي 

 

 

 

 سخنرانیروش آموزش :              

 و موالژ ، وايت برد كامپیوتر و پروژكتور وينوئو ، پروژكتور اسالينامکانات آموزشی : 



 1398، انتشارات جامعه نگر، چاپ  گانهي يليشما يآناتوم منبع درس  :

  دقيقه 15مدت زمان:      مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  35مدت زمان :  

 دقيقه 10 مدت زمان :  

 دقيقه 35مدت زمان:     

  دقيقه 10مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه 5مدت زمان :      ارزشیابی درس 

 
 

 جلسه چهارم و پنجم

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

 22/8/98و  8/8/98تاريخ ارائه درس : 98-99سال تحصيلی  :  

 16-18ساعت:                            چهارشنبهروز:   کالبد شناسینام درس )واحد(  :  

 نظرینوع واحد:
 

 29تعداد دانشجويان  :

 خانم صفورا ايزانلومسئول درس: 1تعداد واحد:

 ايزانلو مدرس: خانم صفورا دقيقه 90مدت کالس: 

 

 سیستم عضالنیعنوان درس : 

مختلف  شناخت ساختما  عضله ، انواع آ  و بررسي عضالت گوناگو  و نقش آنها در حركات:  هدف کلی درس :  

 اهناف اختصاصي  بن 

 

 

 
 اهداف جزئی : 

 كنن. انواع بافت عضالني را مشخص 

 توضیح دهن. ساختما  پوششي عضالني را 

 ازعضالت مثالي بزنن. براي نامگذاري هركنام 

 كنن. عضالت سرو صورت را لیست 

 نكن نامگذاري عضالت پشت و جلو تنه را 

 تحتاني را بنانن. نام و عملكرد عضالت اننام فوقاني و 

 

 سخنرانیروش آموزش :              

 و موالژ ، وايت برد كامپیوتر و پروژكتور وينوئو ، پروژكتور اسالينامکانات آموزشی : 

 1398، انتشارات جامعه نگر، چاپ  گانهي يليشما يآناتوم منبع درس  :



  دقيقه 15مدت زمان:      مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  35مدت زمان :  

 دقيقه 10مدت زمان :   

 دقيقه 35مدت زمان:     

  دقيقه 10:    مدت زمان جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه 5مدت زمان :      ارزشیابی درس 

 
 جلسه ششم وهفتم

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

 6/9/98و  29/8/98تاريخ ارائه درس : 98-99سال تحصيلی  :  

 16-18ساعت:                            چهارشنبهروز:   کالبد شناسینام درس )واحد(  :  

 نظرینوع واحد:
 

 29تعداد دانشجويان  :

 خانم صفورا ايزانلومسئول درس: 1تعداد واحد:

 مدرس: خانم صفورا ايزانلو دقيقه 90مدت کالس: 

 

 قلب و گردش خونعنوان درس : 

 هدف کلی درس :  

 

 
 اهداف جزئی : 

 

 سخنرانیروش آموزش :              

 و موالژ ، وايت برد كامپیوتر و پروژكتور وينوئو ، پروژكتور اسالينامکانات آموزشی : 

 1398، انتشارات جامعه نگر، چاپ  گانهي يليشما يآناتوم منبع درس  :

  دقيقه 15مدت زمان:      مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  35مدت زمان :  

 دقيقه 10مدت زمان :   

 دقيقه 35مدت زمان:     

  دقيقه 10مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه 5مدت زمان :      ارزشیابی درس 

 



 
 

 جلسه هشتم و نهم

 کارشناسی بهداشت حرفه ای مقطع / رشته تحصیلی:              حرفه ایبهداشت گروه آموزشی:            بهداشت اوز: دانشکده

 تاريخ ارائه درس : 98-99سال تحصيلی  :  

 16-18ساعت:                            چهارشنبهروز:   کالبد شناسینام درس )واحد(  :  

 نظرینوع واحد:
 

 29تعداد دانشجويان  :

 صفورا ايزانلوخانم مسئول درس: 1تعداد واحد:

 مدرس: خانم صفورا ايزانلو دقيقه 90مدت کالس: 

 

 چشم و گوشعنوان درس : 

 ساختما  گوش داخلي ، میاني و خارجي آشنا شود.با هدف کلی درس :  

 چشم را بشناسن كره چشم ، اليه ها و اجزاي داخل آ  آشنا شود و ضمايمبا 

 

 
 اهداف جزئی : 

 دهن . اجزاي گوش خارجي را نشا  -

 ببرد. استخوانهاي گوش میاني را نام -

 بنويسن . خصوصیات پرده صماخ را- -

 توضیح دهن. البیرنت استخواني و غشايي را -

 را لیست كنن. قسمتهاي مختلف گوش داخلي -

 برروي موالژ شرح دهن. ساختما  دهلیز و حلزو  را -

 اليه هاي كره چشم را از هم تفكیك كنن . -

 نام ببرد.محتويات داخل كره چشم را  -

 خصوصیات عنسي چشم را شرح دهن . -

 تفاوت مايعات داخل چشم را بنويسن . -

 عضالت خارجي كره چشم را نشا  دهن . -

 غند و مجاري اشكي را توضیح دهن -

 

 

 سخنرانیروش آموزش :              

 و موالژ ، وايت برد كامپیوتر و پروژكتور وينوئو ، پروژكتور اسالينامکانات آموزشی : 

 1398، انتشارات جامعه نگر، چاپ  گانهي يليشما يآناتوم منبع درس  :

  دقيقه 15مدت زمان:      مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  35مدت زمان :  

 دقيقه 10مدت زمان :   



 دقيقه 35مدت زمان:     

  دقيقه 10زمان :   مدت  جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه 5مدت زمان :      ارزشیابی درس 

 
 
 

 
 

 

  

 
 

 

 

 (lesson Plan)طرح درس روزانه 

 فيزيولوژی

 

 اولجلسه 
 

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

 15/7/98 تاريخ ارائه درس : 98-99سال تحصيلی  :  

 10-12ساعت:                            شنبهدوروز:    فیزیولوژینام درس )واحد(  :  

 نظری واحد:نوع 
 

 23 تعداد دانشجويان  :

 کامیال کمالی مسئول درس:  2 تعداد واحد:

 کامیال کمالیمدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: ساعت 2مدت کالس: 

. 

  سلول فیزیولوژی  عنوان درس :

 با آشنایي، آشنایي با فیزیولوژي سلول، غشای سلولهدف کلی درس :  

 استراحت، پتانسیل با آشنایي، غشایي انتقالهاي مختلف اشكال

 نورون در عصبي پیام انتقال و عمل پتانسیل

 
 اهداف جزئی : 

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

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

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ريزی درسی و آموزشی

 
گروه اتاق عمل     

 



 دهد. توضیح را سلولي 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 كانالهاي انواع -6

               : طول در واالتس به پاسخ  و السو طرح سخنراني،روش آموزش 

 مطلب ارائه

  : ردوب وایت و پروژكتور  ویدئوامکانات آموزشی 

 گایتون فیزیولوژي منبع درس  :

  دقیقه   5مدت زمان:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  50مدت زمان : 

 دقیقه   10مدت زمان : 

 دقیقه   40مدت زمان:  

  دقیقه  10مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه 5مدت زمان :     ارزشیابی درس 

 

 مودجلسه 
 

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

 15/7/98 تاريخ ارائه درس : 98-99سال تحصيلی  :  

 14-16ساعت:                            شنبهدوروز:    فیزیولوژینام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 23 تعداد دانشجويان  :

 کامیال کمالی مسئول درس:  2 تعداد واحد:

 کامیال کمالیمدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: ساعت 2مدت کالس: 

. 

 سلول فیزیولوژی  عنوان درس :

 با آشنایي، غشایي انتقالهاي مختلف اشكال با آشنایيهدف کلی درس :  

 نورون در عصبي پیام انتقال و عمل پتانسیل استراحت، پتانسیل

 
 اهداف جزئی : 

  با ذکر مثال توضیح دهد. را غشایي انتقالهاي مختلف اشكال -1

 نام را برآن موثر و عوامل نموده تعریف را مواد انتشار -2

 .ببرد



 دهد. توضیح را فعال انتقال انواع -3

 اسمز را تعریف کند. -4

هایپوتونیک و هایپرتونیک را تفاوت محلولهای ایزوتونیک،  -5

 توضیح دهد

 .ببرد نام را غشاء استراحت پتانسیل كننده ایجاد عوامل -6

 .نماید بیان را عمل پتانسیل یك تشكیل مختلف مراحل -7

               : طول در واالتس به پاسخ  و السو طرح سخنراني،روش آموزش 

 مطلب ارائه

  : ردوب وایت و پروژكتور  ویدئوامکانات آموزشی 

 گایتون فیزیولوژي منبع درس  :

  دقیقه   5مدت زمان:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  50مدت زمان : 

 دقیقه   10مدت زمان : 

 دقیقه   40مدت زمان:  

  دقیقه  10مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

  دقیقه 5مدت زمان :     درسارزشیابی 

 

 

 سومجلسه 

 

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

 22/7/98 تاريخ ارائه درس : 98-99سال تحصيلی  :  

 10-12ساعت:                            شنبهدوروز:    فیزیولوژینام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 23 تعداد دانشجويان  :

 کامیال کمالی مسئول درس:  2 تعداد واحد:

 کامیال کمالیمدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: ساعت 2مدت کالس: 

 
 

 سیستم عضالنیبا  آشنایي  عنوان درس :

 -تحریک ، مكانیسماسکلتی عضله با ساختمان آشنایيهدف کلی درس :  

، مكانیسم صاف عضله با ساختمان آشنایيدر عضله اسکلتی،  انقباض

 صافدر عضله  انقباض -تحریک



 
 اهداف جزئی : 

 مشخصات کلی عضالت اسکلتی را بیان کند. -1

 را و تروپومیوزین تروپونین میوزین، اكتین، ملكولي مشخصات -2

 .نماید بیان

 شرح دهد.ساختار سارکومر را  -3

 .دهد شرح عضله به عصب از را عصبي پیام انتقال چگونگي -4

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

 توضیح را انقباض در كالمودولین-كلسیم نقشو  انقباض سممکانی -6

 .دهد

 .كند بیان را فسفاتاز و كیناز میوزین آنزیمهای عملکرد -7

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

               : طول در واالتس به پاسخ  و والس طرح سخنراني،روش آموزش 

 مطلب ارائه

  : ردوب وایت و پروژكتور  ویدئوامکانات آموزشی 

 گایتون فیزیولوژي منبع درس  :

  دقیقه   5مدت زمان:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  50مدت زمان : 

 دقیقه   10مدت زمان : 

 دقیقه   40مدت زمان:  

  دقیقه  10مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه 5مدت زمان :     ارزشیابی درس 

 

 

 مچهار جلسه
 

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

 29/7/98 تاريخ ارائه درس : 98-99سال تحصيلی  :  

 10-12ساعت:                            شنبهدوروز:    فیزیولوژینام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 23 تعداد دانشجويان  :

 کامیال کمالی مسئول درس:  2 تعداد واحد:

 کامیال کمالیمدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: ساعت 2مدت کالس: 

 
 



 فیزیولوژی قلب  عنوان درس :

، آشنایی قلب هدایتي سیستم تحریکی مشخصات عضله قلب،هدف کلی درس :  

 با پتانسیل عمل قلبی، 

 
 اهداف جزئی : 

 مشخصات عضله قلب را بیان کند. -1

 .دهد توضیح را قلب سیتیوم سن -2

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

 ببرد. نام را قلب هدایتي-تحریکی سیستم دهنده تشكیل اجزاء -4

 مسیرهای هدایتی در قلب را توضیح دهد. -5

 .عمل در عضله قلب را شرح دهد پتانسیل -6

و نیروی  قلب ضربانبر را پاراسمپاتیك و سمپاتیك اعصاب اثر -7

 .دهد شرح انقباضی قلب

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

               : ارائه طول در واالتس به پاسخ و والس طرح سخنراني،روش آموزش 

 مطلب

  : ردوب وایت و پروژكتور  ویدئوامکانات آموزشی 

 گایتون فیزیولوژي منبع درس  :

  دقیقه   5مدت زمان:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  50مدت زمان : 

 دقیقه   10مدت زمان : 

 دقیقه   40مدت زمان:  

  دقیقه  10مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه 5مدت زمان :     ارزشیابی درس 

 

 

 مپنج جلسه
 

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

 6/8/98 تاريخ ارائه درس : 98-99سال تحصيلی  :  

 10-12ساعت:                            شنبهدوروز:    فیزیولوژینام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 23 دانشجويان  :تعداد 



 کامیال کمالی مسئول درس:  2 تعداد واحد:

 کامیال کمالیمدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: ساعت 2مدت کالس: 

 
 

 

 فیزیولوژی قلب  عنوان درس :

 قلب عمل قلبي، تنظیم سیكل بررسیهدف کلی درس :  

 
 اهداف جزئی : 

 .كند لیست را آن مراحل و تعریف را قلبي سیكل -1

 .بداند را كدام هر ایجاد علت و قلبي صداهاي -2

اصطالحات حجم پایان دیاستولی، حجم پایان سیستولی، حجم ضربه  -3

 ای را تعریف کند.

 برون ده قلبی را تعریف کند. -4

               : ارائه طول در واالتس به پاسخ و والس طرح سخنراني،روش آموزش 

 مطلب

  : ردوب وایت و پروژكتور  ویدئوامکانات آموزشی 

 گایتون فیزیولوژي منبع درس  :

  دقیقه   5مدت زمان:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  50مدت زمان : 

 دقیقه   10مدت زمان : 

 دقیقه   40مدت زمان:  

  دقیقه  10مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه 5مدت زمان :     ارزشیابی درس 

 

 

 مشش جلسه
 

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

 13/8/98 تاريخ ارائه درس : 98-99سال تحصيلی  :  

 10-12ساعت:                            شنبهدوروز:    فیزیولوژینام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 23 تعداد دانشجويان  :



 کامیال کمالی مسئول درس:  2 تعداد واحد:

 کامیال کمالیمدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: ساعت 2مدت کالس: 

 
 
 

 فیزیولوژی قلب  عنوان درس :

 الكتروكاردیوگرامآشنایی با هدف کلی درس :  

 
 اهداف جزئی : 

 .نماید بیان را طبیعی الکتروکاردیوگرام یک مشخصات-1

 .را توضیح دهد  P-QRS-Tاشتقاقها و امواج-2

تعیین قلب را از روی الکتروکاردیوگرام  تعداد ضربان-3

 کند.

               : ارائه طول در واالتس به پاسخ و والس طرح سخنراني،روش آموزش 

 مطلب

  : ردوب وایت و پروژكتور  ویدئوامکانات آموزشی 

 گایتون فیزیولوژي منبع درس  :

  دقیقه   5مدت زمان:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  50مدت زمان : 

 دقیقه   10مدت زمان : 

 دقیقه   40مدت زمان:  

  دقیقه  10مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه 5مدت زمان :     ارزشیابی درس 

 

 

 مهفت جلسه
 

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

 20/8/98 تاريخ ارائه درس : 98-99سال تحصيلی  :  

 10-12ساعت:                            شنبهدوروز:    فیزیولوژینام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 23 تعداد دانشجويان  :

 کامیال کمالی مسئول درس:  2 تعداد واحد:

 کامیال کمالیمدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: ساعت 2مدت کالس: 

 



 
 

 فیزیولوژی دستگاه گردش خون  عنوان درس :

 تبادالت، آن با مرتبط فیزیكي اصول و خون گردش ساختارهدف کلی درس :  

 مویرگي

 
 اهداف جزئی : 

 اجزای دستگاه گردش خون را نام ببرد. -1

 اعمال دستگاه گردش خون را توضیح دهد. -2

 . توضیح دهد را خوني عروق ساختمان-3

 .دهد شرح را ریوي و سیستمیك خون گردش -4

تعریف کند و عوامل موثر بر آن را طبق قانون جریان خون را  -5

 پوازی توضیح دهد.

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

 .دهد شرح را گردبادي و اي تیغه خون جریان انواع -7

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

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

 .بداند را

 .دهد شرح را مویرگ در مواد تبادل و مویرگي خون گردش -10

               : ارائه طول در واالتس به پاسخ و والس طرح سخنراني،روش آموزش 

 مطلب

  : ردوب وایت و پروژكتور  ویدئوامکانات آموزشی 

 گایتون فیزیولوژي منبع درس  :

  دقیقه   5مدت زمان:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  50مدت زمان : 

 دقیقه   10مدت زمان : 

 دقیقه   40مدت زمان:  

  دقیقه  10مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه 5مدت زمان :     ارزشیابی درس 

 

 

 مهشت جلسه
 

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



 20/8/98 تاريخ ارائه درس : 98-99سال تحصيلی  :  

 14-16ساعت:                            شنبهدوروز:    فیزیولوژینام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 23 تعداد دانشجويان  :

 کامیال کمالی مسئول درس:  2 تعداد واحد:

 کامیال کمالیمدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: ساعت 2مدت کالس: 

 
 
 

 فیزیولوژی دستگاه گردش خون  عنوان درس :

 خون جریان فشار خون، تنظیم تنظیمهدف کلی درس :  

 
 اهداف جزئی : 

 خون را توضیح دهد.مکانیسم های کنترل فشار -1

 مکانیسم های کنترل جریان خون را توضیح دهد. -2

 .نماید بیان را خون جریان مدت دراز و حاد موضعي كنترل-3

 .دهد شرح را خون جریان و هورمورال( عصبي) کنترل عمومی -4

               : ارائه طول در واالتس به پاسخ و والس طرح سخنراني،روش آموزش 

 مطلب

  : ردوب وایت و پروژكتور  ویدئوامکانات آموزشی 

 گایتون فیزیولوژي منبع درس  :

  دقیقه   5مدت زمان:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  50مدت زمان : 

 دقیقه   10مدت زمان : 

 دقیقه   40مدت زمان:  

  دقیقه  10مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه 5مدت زمان :     ارزشیابی درس 

 

 

 منه جلسه
 
 

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

 27/8/98 تاريخ ارائه درس : 98-99سال تحصيلی  :  



 10-12ساعت:                            شنبهدوروز:    فیزیولوژینام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 23 تعداد دانشجويان  :

 کامیال کمالی مسئول درس:  2 تعداد واحد:

 کامیال کمالیمدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: ساعت 2مدت کالس: 

 
 

 فیزیولوژی دستگاه تنفس  عنوان درس :

 فیزیكي عوامل و تنفس مكانیك ریه، ساختار با يآشنایهدف کلی درس :  

 تنفس تنظیم گازي، تبادالت، آن بر موثر

 
 اهداف جزئی : 

 .دهد شرح را تنفس دستگاه آناتومي – 1

 را توضیح دهد. ریه هااعمال  -2

 را ها ریه در تنفسي ناحیه و كننده هدایت مسیرهاي ساختمان -3

 .بداند

 .دهد شرح را بازدم و دم مكانیسم -4

 .دهد شرح را فیزیولوژیك و آناتومیك مرده فضاي -5

 .دهد توضیح را ها ریه در سطحي كشش نقش و سورفكتانت -6

 نام را ریوي ظرفیتهاي و حجمها و نموده توصیف را اسپیرومتري -7

 .ببرد

 .دهد توضیح را ریوي خون گردش -8

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

و دی  اكسیژن) گازهای تنفسی در خون انتقال چگونگي -10

 .دهد شرح را اکسیدکربن(

 .دهد شرح را هموگلوبین اكسي تجزیه منحني -11

 .بداند را هموگلوبین اكسي تجزیه منحني بر موثر فاكتورهاي -12

و نقش آنها را  مغزي پل و النخاع بصل در تنفس كنترل مراكز -13

 .دهد توضیح در تنظیم تنفس

 کنترل عصبی و شیمیای تنفس را توضیح دهد. -14

               : ارائه طول در واالتس به پاسخ و والس طرح سخنراني،روش آموزش 

 مطلب

  : ردوب وایت و پروژكتور  ویدئوامکانات آموزشی 

 گایتون فیزیولوژي منبع درس  :

  دقیقه   5مدت زمان:    مقدمه 



 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  50مدت زمان : 

 دقیقه   10مدت زمان : 

 دقیقه   40مدت زمان:  

  دقیقه  10مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه 5مدت زمان :     ارزشیابی درس 

 
 

 

 دهم )امتحان ميان ترم( جلسه

 

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

 27/8/98 تاريخ ارائه درس : 98-99سال تحصيلی  :  

 14-16ساعت:                            شنبهدوروز:    فیزیولوژینام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 23 دانشجويان  :تعداد 

 کامیال کمالی مسئول درس:  2 تعداد واحد:

 کامیال کمالیمدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: ساعت 2مدت کالس: 

 
 
 

 يازدهم  جلسه
 

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

 4/9/98 تاريخ ارائه درس : 98-99سال تحصيلی  :  

 10-12ساعت:                            شنبهدوروز:    فیزیولوژینام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 23 تعداد دانشجويان  :

 کامیال کمالی مسئول درس:  2 تعداد واحد:

 کامیال کمالیمدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: ساعت 2مدت کالس: 

 

 

 فیزیولوژی کلیه ها  عنوان درس :

تعیین كننده   فاكتورهاي ها، كلیه ساختار با يآشنایهدف کلی درس :  

GFRنفرون طول در ترشح و بازجذب مكانیسم با ي، آشنای 

 
 اهداف جزئی : 

 به را ادراري سیستم دهنده تشكیل اجزاء و كلیه ساختمان -1



 .دهد شرح اختصار

 ببرد. نام را نفرون مختلف هاي بخش -2

 گردش خون کلیوی را توضیح دهد.-3

 فیلتراسیون، شامل در تشکیل ادرار كلیه پایه فرایندهاي -4

 .كند بیان را ترشح و بازجذب

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 كننده قشري جمع مجاري در را یونها و مواد انتقال -9

 شرح مركزي كننده جمع مجاري در را یونها و مواد انتقال -10

 .دهد

 مکانیسم رقیق و غلیظ شدن ادرار را توضیح دهد -11

               : ارائه طول در واالتس به پاسخ و والس طرح سخنراني،روش آموزش 

 مطلب

  : ردوب وایت و پروژكتور  ویدئوامکانات آموزشی 

 گایتون فیزیولوژي منبع درس  :

 

  دقیقه   5مدت زمان:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  50مدت زمان : 

 دقیقه   10مدت زمان : 

 دقیقه   40مدت زمان:  

  دقیقه  10مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه 5مدت زمان :     ارزشیابی درس 

 

 

  مدوازده جلسه
 

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

 4/9/98 تاريخ ارائه درس : 98-99سال تحصيلی  :  

 14-16ساعت:                            شنبهدوروز:    فیزیولوژینام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 23 تعداد دانشجويان  :



 کامیال کمالی مسئول درس:  2 تعداد واحد:

 کامیال کمالیمدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: ساعت 2مدت کالس: 

 
 

 فیزیولوژی کلیه ها  عنوان درس :

  GFRو  كلیه خون جریان خودتنظیمي با يآشنایهدف کلی درس :  

 
 اهداف جزئی : 

 .كلیه توضیح دهد تنظیمي در مورد خود -1

 شرح را تنظیمي خود با آن تباط ار و گلومرولي جنب دستگاه -2

 .دهد

 .توضیح دهد را توبوگلومروالر فیدبک -3

کنترل حجم مایع خارج سلولی و غلظت الکترولیتها را توضیح  -4

 دهد.

               : ارائه طول در واالتس به پاسخ و والس طرح سخنراني،روش آموزش 

 مطلب

  : ردوب وایت و پروژكتور  ویدئوامکانات آموزشی 

 گایتون فیزیولوژي منبع درس  :

  دقیقه   5مدت زمان:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  50مدت زمان : 

 دقیقه   10مدت زمان : 

 دقیقه   40مدت زمان:  

  دقیقه  10مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه 5مدت زمان :     ارزشیابی درس 

 
 

 مسيزده جلسه
 

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

 11/9/98 تاريخ ارائه درس : 98-99سال تحصيلی  :  

 10-12ساعت:                            شنبهدوروز:    فیزیولوژینام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 23 تعداد دانشجويان  :

 کامیال کمالی مسئول درس:  2 تعداد واحد:



 کامیال کمالیمدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: ساعت 2مدت کالس: 

 
 

 گوارش دستگاهفیزیولوژی   عنوان درس :

 حركات گوارش، دستگاه شناسي بافت و آناتوميآشنایی با هدف کلی درس :  

 گوارش دستگاه

 
 اهداف جزئی : 

 .ببرد نام را گوارش دستگاه اصلي اندامهاي -1

 .دهد توضیح را گوارش لوله بافتي خصوصیات 2-

 تنظیم در را گوارش دستگاه اتونوم و انتریك عصبي هاي شبكه  -3

 .دهد توضیح گوارشي فعالیتهای

 .دهد توضیح را گوارش دستگاه در اصلي حركات  -4

 .دهد شرح را دودي حركات بروز نحوه -5

 .دهد توضیح باریك روده در حركات انواع  -6

 .ببرد نام را كولون در حركات انواع  -7

               : ارائه طول در واالتس به پاسخ و والس طرح سخنراني،روش آموزش 

 مطلب

  : ردوب وایت و پروژكتور  ویدئوامکانات آموزشی 

 گایتون فیزیولوژي منبع درس  :

  دقیقه   5مدت زمان:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  50مدت زمان : 

 دقیقه   10مدت زمان : 

 دقیقه   40مدت زمان:  

  دقیقه  10مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه 5مدت زمان :     ارزشیابی درس 

 
 
 

 مچهارده جلسه
 

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

 11/9/98 تاريخ ارائه درس : 98-99سال تحصيلی  :  

 14-16ساعت:                            شنبهدوروز:    فیزیولوژینام درس )واحد(  :  



 نظری نوع واحد:
 

 23 تعداد دانشجويان  :

 کامیال کمالی مسئول درس:  2 تعداد واحد:

 کامیال کمالیمدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: ساعت 2مدت کالس: 

 
 
 
 

 گوارش دستگاهفیزیولوژی با  آشنایي  عنوان درس :

 انواع، آشنایی با گوارش دستگاهآشنایی با رفلکس های هدف کلی درس :  

 بزاقي غدد

 
 اهداف جزئی : 

 .دهد شرح را دفع رفلكس -1

 .دهد توضیح را بلع مراحل و جویدن -2

 .كند تشریح را آنها ساختمان و بزاقي غدد انواع  -3

 .دهد توضیح را بزاق ترشح در كننده تنظیم عوامل -4

 .دهد شرح را مري غدد ترشحات عملكرد -5

               : ارائه طول در واالتس به پاسخ و والس طرح سخنراني،روش آموزش 

 مطلب

  : ردوب وایت و پروژكتور  ویدئوامکانات آموزشی 

 گایتون فیزیولوژي منبع درس  :

  دقیقه   5مدت زمان:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  50مدت زمان : 

 دقیقه   10مدت زمان : 

 دقیقه   40مدت زمان:  

  دقیقه  10مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه 5مدت زمان :     ارزشیابی درس 

 
 

 مپانزده جلسه
 

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

 18/9/98 ارائه درس :تاريخ  98-99سال تحصيلی  :  



 10-12ساعت:                            شنبهدوروز:    فیزیولوژینام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 23 تعداد دانشجويان  :

 کامیال کمالی مسئول درس:  2 تعداد واحد:

 کامیال کمالیمدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: ساعت 2مدت کالس: 

 
 

 گوارش دستگاهفیزیولوژی با  آشنایي  عنوان درس :

 آشنایی با ترشحات معده، روده، لوزالمعده و صفراهدف کلی درس :  

 
 اهداف جزئی : 

 .كند بیان را معدي غدد سلولهاي انواع ترشحات  -1

 بیان را معده تخلیه چگونگي و اسید تولید كننده تنظیم عوامل -2

 .كند

 .دهد شرح را باریك روده مخاط ترشحات -3

 .ببرد نام را لوزالمعده غده آنزیمهاي انواع -4

 .دهد توضیح را لوزالمعده ترشحات كننده تنظیم عوامل -5

 دهید توضیح را صفرا اعمال -6

 را صفرا تغلیظ و دهنده تشكیل ترکیبات صفرا، تولید مكانیسم -7

 .دهد توضیح

 .دهد شرح را صفرا تشکیل كننده تنظیم عوامل -8

               : ارائه طول در واالتس به پاسخ و والس طرح سخنراني،روش آموزش 

 مطلب

  : ردوب وایت و پروژكتور  ویدئوامکانات آموزشی 

 گایتون فیزیولوژي منبع درس  :

  دقیقه   5مدت زمان:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  50مدت زمان : 

 دقیقه   10مدت زمان : 

 دقیقه   40مدت زمان:  

  دقیقه  10مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه 5مدت زمان :     ارزشیابی درس 

 
 

 



 شانزدهم جلسه
 
 

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

 25/09/98 تاريخ ارائه درس : 98-99سال تحصيلی  :  

 10-12 ساعت:                            نبهدوشروز:    فیزیولوژینام درس )واحد(  :  

 23 تعداد دانشجويان  : نظری نوع واحد:

 کامیال کمالی مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 کامیال کمالیمدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: ساعت 2مدت کالس: 

 
 

 بینایی دستگاهفیزیولوژی   عنوان درس :

آشنایی با دستگاه بینایی، آشنایی با انواع گیرنده هدف کلی درس :  

های بینایی، چگونگی ایجاد سیگنال بینایی و ارسال آن به قشر 

 بینایی

 
  اهداف جزئی : 

 را توضیح دهد. يقسمتهاي مختلف سیستم بینای -1

 ي و قسمتهاي مختلف آنها را شرح دهد. انواع گیرنده هاي بینای -2

 ي را تو ضیح دهد.چگونگي ایجاد سیگنال بینای -3

 .ي را توضیح دهدنایي به قشر بینایچگونگي ارسال سیگنال بی -4

               : ارائه طول در واالتس به پاسخ و والس طرح سخنراني،روش آموزش 

 مطلب

  : ردوب وایت و پروژكتور  ویدئوامکانات آموزشی 

 گایتون فیزیولوژي منبع درس  :

  دقیقه   5مدت زمان:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  50مدت زمان : 

 دقیقه   10مدت زمان : 

 دقیقه   40مدت زمان:  

  دقیقه  10مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه 5مدت زمان :     ارزشیابی درس 

 
 
 



 هفدهم جلسه
 
 

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

 25/09/98 تاريخ ارائه درس : 98-99سال تحصيلی  :  

 14-16 ساعت:                            نبهدوشروز:    فیزیولوژینام درس )واحد(  :  

 23 تعداد دانشجويان  : نظری نوع واحد:

 کامیال کمالی مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 کامیال کمالیمدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: ساعت 2مدت کالس: 

 
 

 شنوایی دستگاهفیزیولوژی   عنوان درس :

آشنایی با دستگاه شنوایی، چگونگی ارسال پیام شنوایی هدف کلی درس :  

 به قشر شنوایی

 
  اهداف جزئی : 

 ي را توضیح دهد.قسمتهاي مختلف سیستم  شنوای -1

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

توضیح ي نده را در سلولهاي شنواینحوه ایجاد پتانسیل گیر -3

 دهد.

 .ي توضیح دهدچگونگي ارسال پیامهاي شنوایي را به قشر شنوای -4

               : ارائه طول در واالتس به پاسخ و والس طرح سخنراني،روش آموزش 

 مطلب

  : ردوب وایت و پروژكتور  ویدئوامکانات آموزشی 

 گایتون فیزیولوژي منبع درس  :

  دقیقه   5مدت زمان:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  50مدت زمان : 

 دقیقه   10مدت زمان : 

 دقیقه   40مدت زمان:  

  دقیقه  10مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه 5مدت زمان :     ارزشیابی درس 

 
 
 


