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 بسمه تعالی
 

 

 

 
 آزاد اسالمی واحد بجنورددانشگاه  

 ..…………  course plan یترمدوره طرح 

 

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

 ندارد :نیازپیشدرس                                                                                 2.5* تعداد واحد: 
 پرستاری*.گروه آموزشی:                   و ماماییدانشکده پرستاری  زاری:محل برگ .*                      17تا  15شنبه  * روز و ساعت برگزاری: 

 جاجوندیان رؤیا: مدرسنام 
 دانشکده پرستاری و مامایی 2در آزمایشگاه شماره  شدهنصبطبق برنامه روزهای تماس با مسئول درس: 

 jajvandian@bojnourdiau.ac.ir:. پست الکترونیک05832296988:تلفن .پرستاری و مامایی : دانشکدهآدرس دفتر

 های مختلف بدن آشنا شود.های عملکرد طبیعی دستگاهفراگیر با مکانیسم: هدف کلی درس
 

 اهداف اختصاصی:
 در پایان دوره قادر باشند: رودمیاز فراگیران انتظار 

بدن انسان فیزیولوژیک  هاینارساییبه منظور درک  معیوبهای و مکانیسم و با ابراز تشخیص را در حالت طبیعی بشناسند های بدنعملکرد دستگاه
 المت را تشخیص دهند.در مقایسه با حالت س

 
 شیوه تدریس:

 مشارکت دانشجو از طریق پرسش در مورد اطالعات قبلي دانشجو در مبحث مورد تدریس، پرسش و پاسخ، سخنرانی
 نحوه ارزشیابی دانشجو:

 نمره 2-0در هر جلسه  سؤاالتو پاسخگویی به  مشخص شده حضور فعال در کالس و انجام تکالیف
 ایچهارگزینه سؤاالت شیوه ارزشیابی نمره 18: ترمانیپاامتحان 

 20آن اضافه بر  نمره )این بخش اختیاری است و بارم نمره 5-0های تحقیقاتی دانشجویی اجرا یا ایده پردازی موضوعی خالقانه مرتبط با مباحث فیزیولوژی یا مشارکت در پروژه
 باشد.( 12است که نمره کتبی دانشجو باالتر از  اعمالقابلنمره است و فقط در شرایطی 

 :دانشجو تأخیرنحوه برخورد با غیبت و مقررات و 
با تمرکز و  نبرای یادگیری مؤثر و کارآمد و نیز حفظ نظم کالس و احترام به شأن محیط آموزشی و دیگر دانشجویا شود دانشجویانپیشنهاد می

 در کالس درس حضور داشته باشند. تأخیرو بدون  آمادگی
 کالس ذکر خواهد شد. ارائه کنفرانس در موضوعات مشخص که در وظایف و تکالیف دانشجو:

 -: ترمانیم* تاریخ امتحان 
 ......     : ترمانیپاتاریخ امتحان 

 * سایر تذکرهای مهم برای دانشجویان:
 س و مشارکت در پرسش و پاسخ از اهمیت برخوردار است.حضور فعال در کال 

 فیزیولوژی گانونگ، فیزیولوژی برن و لویی :منابع برای یافتن مقاله و سایر اطالعات مفید          فیزیولوژی گایتون: یمنابع اصل
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 فیزیولوژی پرستاری دانشگاه آزاد اسالمی واحد بجنورد یبرنامه درس بندیزمانجدول 
 یزیولوژی پرستاریف

 مالحظات عنوان روز
 وانتقالنقلسلول، مایعات بدن، هموستاز در محیط داخلي،  آناتومیوستاز، میکرو ئآشنایي با مفهوم فیزیولوژي، اهمیت هم 1هفته 

 مایع بدن، عملکرد پمپ سدیم پتاسیم هایبخشآب و مواد در 

مطالعه مطالب جلسات قبل، نگاهی به مطالب درس جدید،
 

آمادگ
 ی

برای رفع اشکال و شروع درس جدید
 

صاف و  یعضلهآشنایي با نحوه پیدایش پتانسیل استراحت غشاء، ایجاد پتانسیل عمل، مفهوم سیناپس، مکانیسم انقباض  2هفته 
 پذیرتحریکو غیر  پذیرتحریکغشا در سلول  یمقایسهاسکلتي، مکانیسم انتقال ایمپالس از عصب به عضله 

 هرکدامسیناپسي سیستم عصبي و خصوصیات  هایمیانجیانواع  3هفته 
حسي و  هایراهآن، مسیر عصبي  هایویژگیپیکري و  هایسحنخاع،  -آناتومیك و فیزیولوژیك سیستم عصبي دهیسازمان 4هفته 

 نخاعي هایرفلکس، هاآنعمل فیزیولوژیك 
مختلف آن، چگونگي تشخیص جایگاه، نوع و شدت محرك، قشر حسي و آناتومیك و فیزیولوژیك مغز و نواحي  دهیسازمان 5هفته 

 حرکتي، چگونگي تشخیص جایگاه نوع و شدت محرك
 سیستم اعصاب سمپاتیك و پاراسمپاتیك، درد و مسیرهاي مربوط دهیسازمان 6هفته 
 چشایي -شنوایي -بینایي -سیستم بویایي 7هفته 
 وسپتیو و مروري بر فیزیولوژي سیستم عصبي مرکزيپیکري و پروپری هایحسمسیرهاي  8هفته 
بر گیرنده؛ محور  تأکیدایجاد پاسخ در سلول هدف با  ینحوهو  هاهورمون، انواع ریزدرونو اهمیت غدد  اههورمونماهیت  9هفته 

 هیپوفیز هایهورمونهیپوتاالمو هیپوفیزي، فیدبك هاي هورموني، 
 هایهورمونمربوطه، عملکرد فیزیولوژیك آدرنال  هایبیماریو  تیروئیدی هایهورمون، تیروئیدعملکرد فیزیولوژیك غده  10هفته 

، تنظیم کلسیم خون، عملکرد فیزیولوژیك پانکراس و پاراتیروئیدمربوطه؛ عملکرد فیزیولوژیك  هایبیماریآدرنال و 
 آن، انواع دیابت هایهورمون

 ، حاملگي، شیردهيتولیدمثلنسي، بلوغ، جنسي؛ سیکل ج هایهورمونعملکرد  11هفته 
و اریتروپوئز، انواع آنمي و پلي سیتمي، انواع لکوسیت ها و نقش  تیتروسیارفیزیولوژي خون و سیستم ایمني، دودمان  12هفته 

 هاش، خوني و ار هایناسازگاریخوني،  هایگروه، انعقاد و مسیر داخلي و خارجي و اختالالت، ...در ایمني و  هرکدام
قلبي، مکانیسم فرانك استارلینگ، الکتروکاردیوگرافي،  یدورهفیزیولوژیك قلب، سیستم هدایتي قلب،  آناتومیکلیات  13هفته 

بر  مؤثر، عوامل فشارخونفشار و حجم در دوره قلبي، صداهاي قلب، گردش خون وریدي و خصوصیات آن،  تغییرات
 فشارخونیم عصبي و هورموني همودینامیك قلبي، انواع جریان خون، تنظ

بر آن، مراحل تشکیل ادرار، فیلتراسیون گلومرولي، بازجذب و  مؤثرفیزیولوژیك کلیه، جریان خون کلیه و عوامل  آناتومی 14هفته 
و باز و نقش دستگاه تنفس و کلیوي در تنظیم تعادل اسید و باز، نقش کلیه در تنظیم  اسید ترشح، مکانیسم تغلیظ ادرار،

 سموالریته و حجم مایعات خارج سلولي، مکانیسم دفع ادرارا
ریوي در دوره تنفسي، اسپیرومتري،  هایحجمو  فیزیولوژیك دستگاه تنفس، دم و بازدم، تغییرات فشار جنب آناتومی 15هفته 

دل گازهاي کربن در خون، تبا دیاکسیدسورفاکتانت، تنظیم عصبي تنفس، منحني تجزیه هموگلوبین، حمل اکسیژن و 
 تنفسي، تنظیم شیمیایي تنفس

ساختار آناتومیك دستگاه گوارش، مکانیسم جویدن، بزاق، بلع، ترشحات معدي و عملکرد معده، اعمال حرکتي ترشحي و  16هفته 
 جذبي روده باریك، هضم و جذب در روده بزرگ، مکانیسم دفع مدفوع


