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پزشكي دانشكده  
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پردیط  پسؼکیدانؽجویبى  :هخبطببى                                     فیسیولوشی گوارغ :ػنواى درض

  1-3ؼنبه  :ظواالت فراگیر ظبػت پبظخگویی به                          واحذ 4از هجووع  واحذ/. 8 :تؼذادواحذ

دکتر هوؼنگ نجفی   :هذرض                         10-12ظه ؼنبه ظبػت : رضزهبى ارائه د

  گوارغآنبتوهی ظیعتن  :پیػ نیبز درض

 

 

  در انعبى  گوارغآؼنبیی دانؽجویبى بب هکبنیعن ػولکرد دظتگبه  :هذف کلی درض 

 

 

 (دفجهت هر جلعه یک ه: )هذاف کلی جلعبت ا

 

حزوت، وٙتزَ ػصجي ٚ ٌززش ذٖٛ     -آضٙبيي ثب اصَٛ ػٕٛٔي ػُٕ زستٍبٜ ٌٛارش -1

   

آضٙبيي ثب ٘حٜٛ پیص را٘سٖ ٚ ٔرّٛط وززٖ غذا زر ِِٛٝ ٌٛارش  -2

  

  1ضٙبذت اػٕبَ تزضحي ِِٛٝ ٌٛارش  -3

   

  2ضٙبذت اػٕبَ تزضحي ِِٛٝ ٌٛارش  -4

   

ضٙبذت ٘حٜٛ ٞضٓ زر ِِٛٝ ٌٛارش  -5

 

 اذت ٘حٜٛ جذة زر ِِٛٝ ٌٛارشضٗ -6

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ویصه به تفکیک اهذاف کلی هر جلعهاهذاف 

 

 جلعه اول

 حزوت، وٙتزَ ػصجي ٚ ٌززش ذٖٛ -آضٙبيي ثب اصَٛ ػٕٛٔي ػُٕ زستٍبٜ ٌٛارش: جلعه اول هذف کلی

 جلعه اول اهذاف ویصه

  :قبدر ببؼذ دانؽجو در پبیبى

 

.  ارش را تٛضیح زٞسيه زيٛارٜ زستٍبٜ ٌٛتطزيح فیشيِٛٛص -1-1

 

.   ٞز وساْ زر زستٍبٜ ٌٛارش را ضزح زٞسا٘ٛاع پتب٘سیُ ػُٕ ٚ ٘حٜٛ ثٛجٛز آٔسٖ   -2-1

 

.  ط سیستٓ ػصجي آ٘تزيه را تٛضیح زٞس٘حٜٛ وٙتزَ اػٕبَ زستٍبٜ ٌٛارش تٛس -3-1

 

.  رفّىسٟبی ٔٛجٛز زر زستٍبٜ ٌٛارش ٚ اثز آٟ٘ب ثز اػٕبَ آ٘زا تٛضیح زٞس -4-1

 

.     ٚاع حزوبت زستٍبٜ ٌٛارش ٚ ٘حٜٛ ثٛجٛز آٔسٖ آٟ٘ب را تٛضیح زٞساٖ -5-1

 

دوم جلعه 

آضٙبيي ثب ٘حٜٛ پیص را٘سٖ ٚ ٔرّٛط وززٖ غذا زر ِِٛٝ ٌٛارش : دومجلعه  هذف کلی

دوم جلعه  اهذاف ویصه

  :قبدر ببؼذ دانؽجو در پبیبى

 

.   تٛضیح زٞس ثّغ ٚ ٘حٜٛ تٙظیٓ آٟ٘ب را ثغٛر وبُٔٔزاحُ ٔرتّف جٛيسٖ ٚ  -1-2

 

.  ٚأُ تٙظیٓ وٙٙسٜ ترّیٝ را ضزح زٞساػٕبَ حزوتي ٚ ا٘جبر وٙٙسٌي ٔؼسٜ، ٘حٜٛ ا٘مجبض ٚ ترّیٝ آٖ، ٚ ع -2-2

  

. غذا زر رٚزٜ وٛچه ٚ ثشري را تٛضیح زٞس٘حٜٛ پززاسش  -3-2

  

. را ثغٛر وبُٔ ضزح زٞسٔىب٘یسٓ رفّىس اجبثت ٔشاج  -4-2

 

ظوم جلعه 

 1٘بذت اػٕبَ تزضحي ِِٛٝ ٌٛارش ش: ظومجلعه  هذف کلی

ظوم جلعه  اهذاف ویصه

  :قبدر ببؼذ دانؽجو در پبیبى

 

.  ی تزضح زر زستٍبٜ ٌٛارش را تٛضیح زٞساصَٛ ػْٕٛ -1-3

 



.  ن ٚ تزضح غسز ِِٛٝ ٌٛارش را ضزح زٞسٔىب٘یسٓ پبيٝ تحزی -2-3

 

.  تزویت ٚ تٙظیٓ تزضح ثشاق را تٛضیح زٞس٘حٜٛ سبذت، تزضح،  -3-3

  

.  ٌبٜ آٟ٘ب ٚ إٞیت ٞزوساْ را ضزح زٞسا٘ٛاع سِّٟٛبی تزضح وٙٙسٜ ٔٛوٛس، جبی -4-3

 

  . تٛضیح زٞسا٘ٛاع سِّٟٛبی تزضحي ٔؼسٜ، تزضحبت آٟ٘ب ٚ فبوتٛرٞبی تٙظیٓ وٙٙسٜ آ٘زا  -5-3

 

چهبرم جلعه 

 2ضٙبذت اػٕبَ تزضحي ِِٛٝ ٌٛارش : چهبرمجلعه  هذف کلی

چهبرم جلعه  اهذاف ویصه

  :قبدر ببؼذ دانؽجو در پبیبى

 

. ٚ ٘حٜٛ تٙظیٓ تزضح آٟ٘ب را تٛضیح زٞس آ٘شيٕٟبی ٌٛارضي پب٘ىزاس -1-4

 

. ػٛأُ تحزيىي ٚ ٟٔبری آ٘زا ضزح زٞس٘حٜٛ سبذتٝ ضسٖ ٚ تزضح صفزا ٚ   -2-4

 

.  ٘حٜٛ سبذتٝ ضسٖ آ٘زا وبٔالً ضزح زٞسٔٙبثغ ثیىزثٙبت تزضح ضسٜ ثٝ رٚزٜ ثبريه ٚ  -3-4

  

. را وبُٔ تٛضیح زٞستزضحبت رٚزٜ ثبريه  -4-4

 

.  تزضحبت رٚزٜ فزاخ ٚ ػٛأُ ٔٛثز ثز آ٘زا ضزح زٞس -5-4

 

.  زر ٞضٓ ٚ جذة چزثیٟب را ضزح زٞسٚظبيف صفزا  -6-4

 

پنجن جلعه 

 ضٙبذت ٘حٜٛ ٞضٓ زر ِِٛٝ ٌٛارش: پنجنجلعه  هذف کلی

پنجن جلعه  اهذاف ویصه

  :قبدر ببؼذ دانؽجو در پبیبى

 

.  ضزح زٞس راحُ ٞضٓ وزثٛٞیسراتٟب زر زٞبٖ، ٔؼسٜ ٚ رٚزٜ راْ -1-5

 

.   زر ٞز ٔزحّٝ ٚ إٞیت ٞزوساْ را تٛضیح زٞسٞضٓ وزثٛٞیسراتٟب ٔٛثز زر  آ٘شيٕٟبی -2-5

   

. ا تٛضیح زٞسٔزاحُ ٞضٓ پزٚتئیٟٙب ٚ آ٘شيٕٟبی زرٌیز زر آ٘ز -3-5

     

. ثجززٚسظ آ٘شيٕٟبی ٔرتّف را ٘بْ ٘حٜٛ ٞضٓ چزثیٟب ت -3-5

 



ؼؽن جلعه 

 زر ِِٛٝ ٌٛارش جذة ٔٛاز غذاييضٙبذت ٘حٜٛ : ؼؽنجلعه  هذف کلی

ؼؽن جلعه  اهذاف ویصه

  :قبدر ببؼذ دانؽجو در پبیبى

 

. تٛضیح زٞساصَٛ پبيٝ جذة زر ِِٛٝ ٌٛارش را   -1-6

 

.  را ضزح زٞسسبذتبر ريش ثیٙي سغح جذثي رٚزٜ ثبريه  -2-6

 

. تٟب ٚ ٘بلّٟبی آٟ٘ب را تٛضیح زٞسيسراوزثٜٛ ٘حٜٛ جذة ا٘ٛاع -2-6

  

.  سٓ سِّٛي جذة پزٚتئیٟٙب را ضزح زٞسٔىب٘ي -3-6

     

. ثیٟب ٚ ٚرٚز آٟ٘ب ثٝ ذٖٛ را ضزح زٞسٔزاحُ ٔرتّف جذة چز -4-6

  

.  ٔزاحُ جذة آٞٗ اس زستٍبٜ ٌٛارش را وبٔالً تٛضیح زٞس -5-6

 

 .  ٜٚ جذة ا٘ٛاع ٚيتبٔیٟٙب را تٛضیح زٞس٘ح -6-6

 

 

فیشيِٛٛصی پشضىي ٌبيتٖٛ ٚ ٞبَ   -1 :بغهنب

 فیشيِٛٛصی پشضىي ٌبً٘ٛ٘  -2         
 

 

 ٚ ثحث ٌزٚٞي سرٙزا٘ي، پزسص ٚ پبسد زر والس :روغ تذریط
 

 

 ٕ٘بيص فیّٓ آٔٛسضي   – ثزز ٚايت – زئٛپزٚصوتٛریٚ :وظبیل آهوزؼی 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ظنجػ و ارزؼیببی  

بر )ظهن از نوره کلروغ       آزهوى 

( ظب درصذح

ظبػت تبریخ  

ضٕٗ زرس ٞز جّسٝ زرصس ٕ٘زٜ وُ  10پزسص ٚ پبسد کوئیس 

 عجك ثز٘بٔٝ ٌزٜٚ زرصس ٕ٘زٜ وُ  20 چٙس ٌشيٙٝ ای ترم آزهوى هیبى 

ثز اسبس ثز٘بٔٝ زرصس ٕ٘زٜ وُ  70 چٙس ٌشيٙٝ ایآزهوى پبیبى ترم 

 آٔٛسش زا٘طىسٜ

 

حضور فؼبل در 

کالض 

  ٕ٘زٜ وُ  تبثیز ٔثجت ثزحضٛر ٚ غیبة  

 

 . رػبیت نظن کالظی –فؼبل و هوثر در کالض  ،به هوقغحضور  :هقررات کالض و انتظبرات از دانؽجو

 
 

: دانؽکذه EDOنبم و اهضبی هعئول:                نبم و اهضبی هذیر گروه:             نبم و اهضبی هذرض

 :تبریخ ارظبل                                :    تبریخ ارظبل:                          تبریخ تحویل



 پردیط پسؼکیفیسیولوشی گوارغ دانؽجویبى  جذول زهبنبنذی درض

 10-12ؼنبه ظه  :روز و ظبػت جلعه 

 

 هذرض هوضوع هر جلعه تبریخ جلعه

1 19/2/96 
 

حزوت،  -آضٙبيي ثب اصَٛ ػٕٛٔي ػُٕ زستٍبٜ ٌٛارش

 وٙتزَ ػصجي ٚ ٌززش ذٖٛ

 زوتز ٘جفي

2 26/2/96 
 

آضٙبيي ثب ٘حٜٛ پیص را٘سٖ ٚ ٔرّٛط وززٖ غذا زر 

 ِِٛٝ ٌٛارش

 زوتز ٘جفي

3 2/3/96 
 

 زوتز ٘جفي 1ضٙبذت اػٕبَ تزضحي ِِٛٝ ٌٛارش 

4 9/3/96 
 

 زوتز ٘جفي 2ضٙبذت اػٕبَ تزضحي ِِٛٝ ٌٛارش 

5 16/3/96 
 

 زوتز ٘جفي ضٙبذت ٘حٜٛ ٞضٓ زر ِِٛٝ ٌٛارش

6 23/3/95 
 

 زوتز ٘جفي ة زر ِِٛٝ ٌٛارشضٙبذت ٘حٜٛ جذ

 


