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  دٌساٌپزطکی داٌظجّیان ىزاغتان:               ردش رّنگ شیصحو فیزیّنّژی غٍّان درس:

 8-10شَ طٍتَ  شاغث پاشزگّیی ةَ شّاالت فراگیر:                       واخس 5از ىجيّع  واخس 8/0 جػسادواخس:

 دکحر ُّطٍگ ٌجفی  ىسرس:                            غتق ةرٌاىَ پیّشث رس:زىان ارائَ د

  جٍَآٌاجّىی  پیض ٌیاز: درس

 

 

   گردش رّن و جٍظیو آنشیصحو آطٍایی داٌظجّیان ةا ىکاٌیصو غيهکرد  ُسف کهی درس :

 

 

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

 

 یات گردش رّن و فیزیک پزطکی فظار، جریان رّن و ىلاوىث طٍارث که -1

    

 آطٍایی ةا كاةهیث اجصاع رگی و اغيال شیصحيِای طریاٌی و وریسی   -2

 

 آطٍایی ةا ٌدّه گردش رّن در رگِای کّچک و شیصحو نٍفاوی   -3

 

  ةّشیهَ ةافحِا و ُّرىٌّی جریان رّن ىّطػیآطٍایی ةا کٍحرل  -4

 

 ظیو غصتی گردش رّن و کٍحرل شریع فظار طریاٌیجٍ آطٍایی ةا -5

 

 طٍارث ٌدّه جٍظیو دراز ىست فظار طریاٌی جّشع کهیَ ُا -6

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ةَ جفکیک اُساف کهی ُر جهصَ ویژهاُساف 



 

 جهصَ اول

 طٍارث کهیات گردش رّن و فیزیک پزطکی فظار، جریان رّن و ىلاوىث : جهصَ اول ُسف کهی

 جهصَ اول اُساف ویژه

 كادر ةاطس: داٌظجّ  در پایان

 

 .ىظزصات فیزیکی گردش رّن در ةزظِای ىزحهف را طرح دُس -1-1

 

   .رواةع ىحلاةم ىیان فظار ـ ىیزان جریان و ىلاوىث را جّطیح دُس -2-1

 

   طرح دُس.جریان رّن الیَ ای و گرداةی و جفاوت آٌِا را  -3-1

 

   .جّطیح دُسىّدر در آٌرا  كاٌّن پّازوی و پاراىحرُای -4-1

  

  .جادیر ُياجّکریث و ویصکّزیحَ رّن ةر ىیزان ىلاوىث در جریان رّن را طرح دُس -5-1

 

 دومجهصَ 

 آطٍایی ةا كاةهیث اجصاع رگی و اغيال شیصحيِای طریاٌی و وریسی  : دومجهصَ  ُسف کهی

 دومجهصَ  اُساف ویژه

 كادر ةاطس: داٌظجّ  در پایان

 

 .ةا ذکر فرىّل ىرةّغَ طرح دُسكاةهیث اجصاع رگی را  -1-2

  

   .کيپهیاٌس غروكی و جفاوت آن در ةصحر طریاٌی و وریسی را جّطیح دُس -2-2

 

   .راةػَ فظار ـ  خجو را ةا رشو ىٍدٍی ُای ىرةّغَ در طریاٌِا و وریسُا جّطیح دُس -3-2

 

 .فظار ٌتض و غّاىم ىّدر ةر ىیزان فظار ٌتض و اٌحلال آٌرا طرح دُس -4-2

 

 شّمَ جهص

 آطٍایی ةا ٌدّه گردش رّن در رگِای کّچک و شیصحو نٍفاوی  : شّمجهصَ  ُسف کهی

 شّمجهصَ  اُساف ویژه

 كادر ةاطس: داٌظجّ  در پایان

 

 .جریان رّن ىّیرگی و غيهکرد اشفٍکحرُای پیض ىّیرگی را جّطیح دُس -1-3

  

 .را طرح دُس اٌحظار ىّاد از غظا ىّیرگی و ٌلض اٌسازه ذرات درایً روٌس -2-3

  

 .ٌیروُای چِار گاٌَ ىّدر ةر خرکث ىایع ةیً دو شّی غظا ىّیرگی را طرح دُس -3-3



  

 در ىتادالت ىّیرگی را جّطیح دُس. جػادل اشحارنیٍگ -4-3

 

   .جّطیح دُسىیزان جریان نٍف و ىکاٌیصو پيپ نٍفاوی را  -5-3

 

 چِارمجهصَ 

  ةّشیهَ ةافحِا و ُّرىٌّی جریان رّن ىّطػیآطٍایی ةا کٍحرل : چِارمجهصَ  ُسف کهی

 چِارمجهصَ  اُساف ویژه

 كادر ةاطس: داٌظجّ  در پایان

 

   .طرح دُس و غّاىم ىّدر در آٌرا جئّریِای ىزحهف کٍحرل خاد جریان رّن ىّطػی -1-4

    

   .رّدجٍظیيی جریان رّن را در ٍُگام جغییر فظار طریاٌی جّطیح دُس -2-4

 

 .جّطیح دُس جٍظیو دراز ىست جریان رّن ىّطػی را درگیر درغّاىهی  -3-4

  

  .جٍظیو ُّرىٌّی گردش رّن را جّطیح دُس -4-4

 

        .ٌلض یٌِّا و شایر ىّاد طیيیایی را ةر رگِا جّطیح دُس -5-4

 

 پٍجوجهصَ 

 جٍظیو غصتی گردش رّن و کٍحرل شریع فظار طریاٌی آطٍایی ةا: پٍجوجهصَ  ُسف کهی

 پٍجوجهصَ  اُساف ویژه

 كادر ةاطس: داٌظجّ  در پایان

 

  .ىرکز وازوىّجّر و ٌلض ُر کسام از ٌّاخی آٌرا در جٍظیو غروق جّطیح دُس -1-5

 

  .در جٍظیو شریع فظار طریاٌی و گردش رّن را جّطیح دُس شيپاجیکدّه ادر اغصاب ٌ -2-5

 

 شيپاجیک و اُيیث آٌرا جّطیح دُس. جٌّّس پایَ -3-5

 

  .گظاد کٍٍسه رگی شيپاجیک را جّطیح دُسشیصحو  -4-5

 

 .ىکاٌیصيِای رفهکصی جٍظیو کٍٍسه فظار طریاٌی را طرح دُس -5-5

 

  .رفهکصِای دُهیزی و طریان ریّی و اُيیث آٌِا در جٍظیو فظار طریاٌی را جّطیح دُس -6-5

 

       .پاشذ شیصحو غصتی ىرکزی ةَ ایصکيی و واکٍض کّطیٍگ را طرح دُس -7-5

 



 طظوصَ جه

 طٍارث ٌدّه جٍظیو دراز ىست فظار طریاٌی جّشع کهیَ ُا :طظوجهصَ  ُسف کهی

 طظوجهصَ  اُساف ویژه

 كادر ةاطس: داٌظجّ  در پایان

 

در فظار ُای رٌّی ىزحهف طـرح  شیصحو کهیّی ـ ىایع ةسٌی را ةا جّجَ ةَ ىٍدٍی ةرون ده ادراری کهیّی -1-6

 دُس.

 

   .ی ةر فظار رّن در دراز ىست را جّطیح دُسجادیر جغییر ىلاوىث ىدیػ -2-6

 

   .جادیر افزایض خجو ىایػات ةسن را ةا جّجَ ةَ ىکاٌیصو رّد جٍظیيی در دراز ىست طرح دُس -3-6

 

 .  جادیر آٌژیّجاٌصیً و آنسوشحرون را ةر شیصحو کهیّی ـ ىایع ةسٌی جّطیح دُس -4-6

 

 فیزیّنّژی پزطکی گایحّن و ُال  -1 ىٍاةع:

 فیزیّنّژی پزطکی گاٌٌّگ  -2         

 اصّل فیزیّنّژی پزطکی ةرن و نّی -3         

 

 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

 درصس( خصب

 شاغث جاریذ 

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

 9/10 11/1/29 درصس ٌيره کم 01 چٍس گزیٍَ ای جرم آزىّن ىیان 

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



 آىّزش داٌظکسه

خظّر فػال در 

 کالس

   کمةر ٌيره  جادیر ىذتث خظّر و غیاب 

 

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

 

 
 

 

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

 جاریذ ارشال :                           جاریذ جدّیم:                          جاریذ ارشال:        



 ی گردش رّن داٌظجّیان دٌساٌپزطکیفیزیّنّژ جسول زىاٌتٍسی درس

  روز و شاغث جهصَ :

 

 ىسرس ىّطّع ُر جهصَ جاریذ جهصَ

1 6/7/95 
 

کهیات گردش رّن و فیزیک پزطکی فظار، جریان 

 رّن و ىلاوىث

 دکحر ٌجفی

غيال شیصحيِای طریاٌی و كاةهیث اجصاع رگی و ا 13/7/95 2

 وریسی

 دکحر ٌجفی

 دکحر ٌجفی ٌدّه گردش رّن در رگِای کّچک و شیصحو نٍفاوی 18/7/95 3

 دکحر ٌجفی ةّشیهَ ةافحِا و ُّرىٌّی جریان رّن ىّطػیکٍحرل  25/7/95 4

5 27/7/95 
 

جٍظیو غصتی گردش رّن و کٍحرل شریع فظار 

 طریاٌی

 دکحر ٌجفی

6 2/8/95 
 

 دکحر ٌجفی یو دراز ىست فظار طریاٌی جّشع کهیَ ُاٌدّه جٍظ

 

 


