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 1فیسیولوژی -: ص پیغ َیاسٔصر
 

 سٌٕتا فیشیٕنٕژی  صاَؼجٕیاٌ آػُایی :ىدف كلي دوره 

 

: اىداف کلی جلطبت

 

 ْاي گهثٕل فیشیٕنٕژیک ْاي تا ٔیژگی آػُائي ٔ رٔع تضریض ٔ يُاتغ يزتٕطّ ٔ طزح صرصتا  صاَؼجٕیاٌآػُایي  -1

 طیتًی پهی ٔ کًشَٕی ، ًٌْٕگهٕتی ، قزيش ْاي گهثٕل طاست قزيش،

 ٔ انتٓاب ياکزٔفاژ-يُٕطیت صطتگاِ گزإَنٕطیتٓا، نکٕطیتٓا، :ػفَٕت تزاتز صر تضٌ يقأيتتا صاَؼجٕیاٌ  آػُائي -2

 سٌٕ اَؼقاص ٔ ًْٕطتاستا آػُایي صاَؼجٕیاٌ  -3

 

 

 

: بو تفکیک اىداف کلی ىر جلطو رفتبري ویژهاىداف 

جلطو اول 

 فیشیٕنٕژیک ْاي تا ٔیژگی آػُایي صاَؼجٕیاٌ تا طزح صرص ٔ رٔع تضریض ٔ يُاتغ يزتٕطّ ٔ آػُائي: ىدف کلی -2

 طیتًی پهی ٔ کًشَٕی ، ًٌْٕگهٕتی ، قزيش ْاي گهثٕل طاست قزيش، ْاي گهثٕل

 

یژه اىداف و

: دانػجو قبدر ببغدپبیبن در 

 رٔع تضریض، يُاتغ آسيٌٕ ٔ اَتظارات اطتاص اس صاَؼجٕیاٌ را تیاٌ ًَایض -1-1

 کُض تیاٌ را قزيش ْاي گهثٕل فیشیٕنٕژیک ْاي ٔیژگی -1-2
 صْض تٕضیخ را قزيش گهثٕل پذیزي اَؼطاف ػهت -1-3
 .کُض تیاٌ را قزيش ْاي گهثٕل طاست تز گذار تاثیز ػٕايم -1-4

 .دهذ شرح را هووگلوبين وتخريب ساخت نحوه -1-5

 صْض تٕضیخ يشتهف ْاي ًْٕگهٕتیٍ تفأت َذِٕ ٔ ػهت تّ راجغ -1-6

 .دهذ توضيح را آهن هتابوليسن -1-7

 را نام برده و تقسين بنذی نوايذ  ها كوخوني انواع -1-8

 توضيح دهذ را ها سيتوي پلي انواع -1-9

جلطو دوم 

ٔ  ياکزٔفاژ-يُٕطیت صطتگاِ گزإَنٕطیتٓا، تٓا،نکٕطي :ػفَٕت تزاتز صر تضٌ يقأيتصاَؼجٕیاٌ تا  آػُائي: ىدف کلی

 انتٓاب

اىداف ویژه 

: در پبیبن دانػجو قبدر ببغد
صْض  ػزح را طفیض ْاي گهثٕل طُتش يذم ٔ َذِٕ -2-1

کُض  تیاٌ را طفیض ْاي گهثٕل يشتهف إَاع -2-2



تضاَض  را نكٕطیتٓا ػًز طٕل ٔ ٔیژگیٓا تٕنیض، َذِٕ -2-3

يٓاجزت َٕتزٔفیم ْا را تّ يذم انتٓاب ػزح صْض  َذِٕ -2-4

کُض  تیاٌ را ْا َٕتزٔفیم ٔظایف -2-5

کُض  تیاٌ را ْا يَٕٕطیت ٔظایف -2-6

کُض  تیاٌ را ْا ائٕسیُٕفیم ٔظایف -2-7

کُض  تیاٌ را ْا تاسٔفیم ٔظایف -2-8

تیاٌ کُض   را نكٕطیتٕس ٔ نكٕپُي يفٕٓو -2-9

وم شجلطو 

  سٌٕ اَؼقاص ٔ ًْٕطتاسآػُایي صاَؼجٕیاٌ تا : ىدف کلی

اىداف ویژه 

  :در پبیبن دانػجو قبدر ببغد
فزآیُضْای صرگیز صر ًْٕطتاس یا تُض آيضٌ سَٕزیشی را َاو تثزص  -3-1
صْض  ػزح را ْا پالکت فیشیٕنٕژي -3-2

ػٕايم تاثیز گذار فیشیٕنٕژیک صر ایجاص نشتّ را َاو تثزص  -3-3

ػٕايم تاثیز گذار فیشیٕنٕژیک صر جهٕگیزی اس ایجاص نشتّ را َاو تثزص  -3-4

کُض  تیاٌ را سٌٕ اَؼقاص یظى ْایيکاٌ -3-5

 ػزایطی کّ صر آَٓا اَؼقاص سٌٕ صچار اػکال يیؼٕص را ػزح صْض -3-6
 

 

:  منببغ

Guyton and Hall: Textbook of Medical Physiology, 13th Edition  

Ganong's Review of Medical Physiology, 24th Edition 

 

َت تزصاری ٔ استصار َٕیظی   تذث گزْٔی، ، طشُزاَي، پزطغ ٔ پاطز صر كالص  :روظ تدریص

فیشیٕنٕژی ًَایغ فیهى آيٕسػی –ٔایت تزص  –ٔیضئٕپزٔژكتٕر   :رضبنو ىبي كمك آموزغي 

 

 

 

 

ضنجع وارزغیببي 

 ضبػت تبریخ نمره روظ آزمون آزمون

قثم اس ػزٔع ْز جهظّ اس  پزطغ

 يطانة جهظّ قثم
 پزطغ ػفاْی

ٔ  تاثیز يثثت

 يُفی
 صػزٔع كال ْز جهظّ

 چُض گشیُّ ای آسيٌٕ پایاٌ تزو
صرصض  60

 ًَزِ
 پایاٌ تزو

تز اطاص تزَايّ 

 صاَؼکضِ یآيٕسع

 

  :مقررات درش و انتظبرات  از دانػجو
 

. صاَؼجٕیاٌ تایض تّ يٕقغ صر طزكالص داضز تاػُض ٔ اسسزٔج صرطي كالص سٕصصاري ًَایُض .1

 يطانة را یاصاػت کُُض( َت تزصاری )تصار رفزَض  فقط تصٕرت ار طكٕت را رػایت كزصِ ٔتاتٕجّ تّ ٔجٕص .2

تّ َكات يطزح ػضِ تٕجّ ًَایُض  ٔكايالًال 

. صاػتّ تاػُض پزطغْزجهظّ تا يطانؼّ صرٔص جهظات گذػتّ آياصگي تزاي  .3

صر تذث ْای گزْٔی ػزکت کُُض  .4

 .تهفٍ ًْزاِ سٕص را صر کالص سايٕع کُُض .5
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