
 
 به نام خدا

 دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه 

 پزشکیدانشكده  

 (95-96طرح درس)نیمسال اول 

 

 

 

 دٌساٌپزطکی داٌظجّیان ىزاظتان:                               فیزیّنّژی جٍفس  غٍّان درس:

 8-10شَ طٍتَ  :شاغث پاشزگّیی ةَ شّاالت فراگیر                واخس    5/. واخس از ىجيّع 5 جػسادواخس:

 دکحر ُّطٍگ ٌجفی  ىسرس:  ث                     ظتق جسول پیّشزىان ارائَ درس: 

  آٌاجّىی شیصحو جٍفصی پیض ٌیاز: درس

 

 

  آطٍایی داٌظجّیان ةا ىکاٌیصو غيهکرد دشحگاه جٍفس در اٌصان  ُسف کهی درس :

 

 

 ُساف کهی جهصات : )جِث ُر جهصَ یک ُسف(ا

 

  ىکاٌیک جِّیَ ریّیآطٍایی ةا  -1

 

 و جِّیَ ىٍعلَ ای ریَ ُا گردش رّن ریّیآطٍایی ةا  -2

 

   اٌحلال گازُای جٍفصی در رّن و ةافحِاو  آطٍایی ةا ىکاٌیصو اٌحظار گازُا از غظاء جٍفصی -3

 

   جٍظیو کٍٍسه جٍفسآطٍایی ةا شیصحو ُای  -4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ویژه ةَ جفکیک اُساف کهی ُر جهصَاُساف 



 

 هصَ اولج

 آطٍایی ةا ىکاٌیک جِّیَ ریّی و گردش رّن ریّی: جهصَ اول ُسف کهی

 جهصَ اول اُساف ویژه

 : در پایان داٌظجّ كادر ةاطس

 

 جّضیح دُس.و اُيیث ُرکسام را  ٌام ةتردغضالت درگیر در دم و ةازدم را  -1-1

    

 طرح دُس.ا ٌدّه خرکث ُّا ةَ دارم و رارج ریَ ُا و فظارُای ىّدر در آٌر -2-1

    

   .کيپهیاٌس ریّی را ةا جّجَ ةَ دیاگرام آن جّضیح دُس -3-1

 

   طرح دُس. راُِای ىصرف اٌرژی در ظی دم و ةازدم و ىیزان ُرکسام را  -4-1

 

 .آٌِا ةا یکسیگر را جظریح ٌيایس و راةعَ ٌام ةردهخجيِا و ظرفیحِای ریّی را  -5-1

 

 .ٌلض ىجاری جٍفس را جّضیح دُس -6-1

 

 دومجهصَ 

 و جِّیَ ىٍعلَ ای ریَ ُاگردش رّن ریّی آطٍایی ةا وم: دجهصَ  ُسف کهی

 ومدجهصَ  اُساف ویژه

 : در پایان داٌظجّ كادر ةاطس

 

 .را طرح دُسریَ ٌدّه ادر فظار اکصیژن ةر روی جّزیع جریان رّن ىّضػی   -1-2

  

 دُس جّزیع جریان رّن را در ٌّاخی ىزحهف یک ریَ كائو جّضیح  -2-2

 

 جتادل ىایع در ىّیرگِای ریّی را جّضیح دُس -3-2

 

 جغییرات فظار گازُای جٍفصی در ٌّاخی ىزحهف و غهث آن را در ریَ ُا جّضیح دُس  -4-2

 

 شّمجهصَ 

 اٌحلال گازُای جٍفصی در رّن و ةافحِاو  آطٍایی ةا ىکاٌیصو اٌحظار گازُا از غظاء جٍفصی: ّمشجهصَ  ُسف کهی

 ّمشصَ جه اُساف ویژه

 : در پایان داٌظجّ كادر ةاطس

 

   .غظاء جٍفصی را جّضیح دُس ی گازُای جٍفصی در ىایػات ةسن واصّل اٌحظار  -1-3

 

   ٌام ةترد.غّاىم جػییً کٍٍسه ىیزان اٌحظار گازُا از غظاء جٍفصی را  -2-3



  

 .ادر ٌصتث جِّیَ ةَ جریان رّن ةر جرکیب گازُای ختاةچَ ای را طرح دُس  -3-3

 

 ىفِّم طٍث فیزیّنّژیک و فضای ىرده فیزیّنّژیک را ةا فرىّل جّضیح دُس. -4-3

 

 اصّل ىتادنَ گازُای جٍفصی ةیً ختاةچَ و ىّیرگ ریّی را جّضیح دُس.  -5-3

 

 راُِای اٌحلال اکصیژن و دی اکصیس کرةً در رّن را طرح دُس.  -6-3

  

 ٌيایس.جفصیر ر آٌرا ُيّگهّةیً و غّاىم ىّدر ة-ىٍدٍی ججزیَ اکصیژن  -7-3

 

 ادر ةُّر و ُانسان را جظریح و اُيیث آٌِا را در جٍفس جّضیح دُس.  -8-3

 

 ىٍدٍی ججزیَ کرةً دی اکصیس را طرح دُس. -9-3

 

 مچِارجهصَ 

   جٍظیو کٍٍسه جٍفسآطٍایی ةا شیصحو ُای : مچِارجهصَ  ُسف کهی

 چِارمجهصَ  اُساف ویژه

 : در پایان داٌظجّ كادر ةاطس

 

 جّضیح دُس.و ٌلض ُرکسام را  ٌام ةردهٌّروٌِا و ىراکز ىزحهف درگیر در جٍظیو جٍفس را   -1-4

    

    .ٌدّه جٍظیو جٍفس جّشط غّاىم طیيیایی و ىراکز درگیر در آٌرا جّضیح دُس -2-4

  

 .ٌدّه جٍظیو جٍفس در زىان فػانیث غضالٌی را طرح دُس  -3-4

  

 .دُسکٍحرل ارادی جٍفس را جّضیح   -4-4

 

 فیزیّنّژی پزطکی گایحّن و ُال -1 ىٍاةع:

  فیزیّنّژی پزطکی گاٌٌّگ -2          

 

 

 و ةدخ گروُی شزٍراٌی، پرشض و پاشذ در کالس روش جسریس:
 

 ٌيایض فیهو آىّزطی   – ةرد وایث – سئّپروژکحّریو وشایم آىّزطی :
 

 شٍجض و ارزطیاةی 

شِو از ٌيره کم)ةر  روش       آزىّن

 صس(خصب در

 شاغث جاریذ 



 ضيً درس ُر جهصَ درصس ٌيره کم 11 پرشض و پاشذ کّئیز

  ظتق ةرٌاىَ گروه درصس ٌيره کم 21 چٍس گزیٍَ ای جرم آزىّن ىیان 

ةر اشاس ةرٌاىَ  درصس ٌيره کم 01 چٍس گزیٍَ ای آزىّن پایان جرم

 آىّزش داٌظکسه

 

خضّر فػال در 

 کالس

   کم ةر ٌيره جادیر ىذتث خضّر و غیاب 

 

 رغایث ٌظو کالشی.  –فػال و ىّدر در کالس  ،ةَ ىّكعخضّر  ىلررات کالس و اٌحظارات از داٌظجّ:

 

 
 

 

 داٌظکسه: EDOٌام و اىضای ىسرس:             ٌام و اىضای ىسیر گروه:                ٌام و اىضای ىصئّل

 جاریذ ارشال :                            جاریذ جدّیم:                          جاریذ ارشال:       



 فیزیّنّژی جٍفس داٌظجّیان دٌساٌپزطکی جسول زىاٌتٍسی درس

 01-01شَ طٍتَ و  8-01یکظٍتَ  روز و شاغث جهصَ :

 

 ىسرس ىّضّع ُر جهصَ              جاریذ جهصَ

 دکحر ٌجفی آطٍایی ةا ىکاٌیک جِّیَ ریّی 18/8/95 1

 دکحر ٌجفی گردش رّن ریّی ةاآطٍایی  23/8/95 2

3 2/9/95 
 

و  آطٍایی ةا ىکاٌیصو اٌحظار گازُا از غظاء جٍفصی

 اٌحلال گازُای جٍفصی در رّن و ةافحِا

 دکحر ٌجفی

 دکحر ٌجفی جٍظیو کٍٍسه جٍفسآطٍایی ةا شیصحو ُای  9/9/95 4

 


