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 نورددانشگاه آزاد اسالمی واحد بج 

 ..…………  course plan یترمدورهطرح  

 

 1398-1397پرستاری                                                          *. نیمسال تحصیلی اول  عملی نام درس: فیزیولوژی
 و مقطع تحصیلی: کارشناسی پرستاری *. رشته                                                پرستاری و مامایی             دانشکده: 

 : نداردنیازپیشدرس                                                                                0.5* تعداد واحد: 
 هفته دوم ترم( 8) گروه دوم          20-18:30-گروه اول  18:30تا  17* روز و ساعت برگزاری: شنبه  

 *.گروه آموزشی: پرستاری                  و ماماییدانشکده پرستاری  2آزمایشگاه شماره  : *. محل برگزاری

 جاجوندیان رؤیانام مدرس: 
 دانشکده پرستاری و مامایی 2روزهای تماس با مسئول درس: طبق برنامه نصب شده در آزمایشگاه شماره 

 jajvandian@bojnourdiau.ac.irپست الکترونیک: .05832296988:تلفن .پرستاری و مامایی : دانشکدهآدرس دفتر

 متدهای آزمایشگاهی فیزیولوژی در مباحث مشخص شده در سرفصل مصوب آشنا شود. فراگیر باهدف کلی درس: 
 اهداف اختصاصی:

 در پایان دوره قادر باشند: رودمیاز فراگیران انتظار 
 د.نهای خونی را انجام دهمربوط به خون و اصول شمارش سلول هایآزمایش. رندیکارگبهد و ناصول کار در آزمایشگاه فیزیولوژی را بدان

 شیوه تدریس:
 عملی توسط دانشجو صورتبهانجام آزمایش ، پرسش و پاسخ، سخنرانی
 نحوه ارزشیابی دانشجو:

 نمره 5-0در هر جلسه  سؤاالتو پاسخگویی به فعال و منظم در کالس، نوشتن گزارش کار حضور 
 مرتبط با آزمایشگاه فیزیولوژی سؤاالتارزشیابی: آزمون عملی و پاسخگویی به  شیوه                  نمره  15: ترمانیپاحان امت

 دانشجو: تأخیرمقررات و نحوه برخورد با غیبت و 
خاص و با تأیید آموزش و هماهنگی قبلی با  با روپوش سفید در آزمایشگاه حضور داشته باشد. غیبت در شرایط دانشجو باید قبل از شروع آزمایشگاه،

 است. دانشجو قبل از جلسه باید برای جبران غیبت و حضور در جلسه گروه بعد هماهنگی الزم را انجام داده باشد. ریپذامکانمدرس درس 
 بعد در جلسه شدهانجامانجام دقیق آزمایش در هر جلسه و ارائه گزارش کار آزمایش  وظایف و تکالیف دانشجو:

 جلسه نهم آزمایشگاه :ترمانیپاتاریخ امتحان 
 * سایر تذکرهای مهم برای دانشجویان:

 از اهمیت برخوردار است.و انجام دقیق آزمایش و مشارکت در پرسش و پاسخ حضور فعال و منظم در آزمایشگاه  
 عملی فیزیولوژی برای دانشجویان پرستاری و مامایی نامهدرس: یمنابع اصل

 گایتون، فیزیوپک مبحث خونفیزیولوژی  رای یافتن مقاله و سایر اطالعات مفید:منابع ب
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 پرستاری دانشگاه آزاد اسالمی واحد بجنورد عملی  برنامه درسی فیزیولوژی بندیزمانجدول 
 

 فیزیولوژی پرستاری

 مالحظات عنوان روز
مطالب جلسات هر جلسه  دانشجویان باید در شروع -آشنایي با میکروسکوپ 1هفته 

و موضوعات مرتبط درس تئوری را مطالعه کرده  قبل
 داشته باشند. نگاهی به مطالب درس جدید باشند و

قبل از شروع آزمایشگاه در دانشکده با روپوش سفید 
 حضور داشته باشند.

 زمان سیالن -زمان انعقاد -خوني هایگروهتعیین  2هفته 
 شمارش اریتروسیتي 3هفته 
 هماتوکریت و اندکس هاي گلبولي  4هفته 
 شمارش لکوسیتي 5هفته 
 شمارش افتراقي لکوسیتي 6هفته 
 شمارش پالکتي، 7هفته 
 همولیز اسمتیک اریتروسیتی 8هفته 
 امتحان پایان ترم 9هفته 

 


