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فیزیّنّژی گردش رّن غرح درس  

 

داروسازی ترم سوم دانشجویان مخاطبان:                                                     فیزیّنّژی گردش رّن :عنوان درس :   

روزهای شنبه یکشنبه و دوشنبه 13-12 ساعت پاسخگویی به سواالت فراگیر:        (                        تئوری واحد 2/1تعدادواحد:)  

 تعداد دانشجویان:     ( 11-8شنبه سه و  12-11شنبه های روز  9395-96شال جدصیهي:  اول ٌیيصالزمان ارائه درس:   )

وفر 45  

آناتومی و بیوشیمی درس و پیش نیاز:                                                دکتر داریوش شکیبایی مدرس:       

  
فیسيولوژی گردش خون عمومی و اجسا   با داوشجويان آشىايی  هدف كلي دوره : 

 شرياوی ،وريدی و مويرگی آن. 
 

 آطٍایي ةا اصّل و كّاٌیً فیزیكي گردش رّن غيّىيجهصَ اول: 

 ةا كاةهیث اجصاع غروكي در طریاٌِا و وریسُا و فظار ٌتض آطٍایيجهصَ دوم: 

 وریسی -طٍارث اغيال شیصحو طریاٌيجهصَ شّم: 

 آطٍایي ةا فیزیّنّژی گردش رّن ىّیرگي و شیصحو نٍفاویجهصَ چِارم: 

 آطٍایي ةا فیزیّنّژی كٍحرل جریان رّن ىّطػي در ةافحِاجهصَ پٍجو: 

 غصتي گردش رّن و فظار طریاٌيآطٍایي ةا ىكاٌیصو كٍحرل جهصَ طظو: 

 ُا در جٍظیو درازىست فظار طریاٌي طٍارث ٌلض كهیَجهصَ ُفحو: 

 آطٍایي ةا فیزیّنّژی جٍظیو ةرون ده كهتي و ةازگظث وریسیجهصَ ُظحو: 

 آطٍایي ةا فیزیّنّژی گردش رّن كروٌر و جریان غظالٌي در اشحراخث و فػانیثجهصَ ٌِو: 

 آطٍایي ةا طّك گردش رٌّي و ىكاٌیصو واكٍظِای ةسن ةَ طّك گردش رٌّي جهصَ دُو: 
 

 

 اهداف ویژه رفتاري به تفکیک اهداف کلی هر جلسه:



 

 اول                  جهصَ: 

 آطٍایي ةا كّاٌیً فیزیكي گردش رّن غيّىيُسف كهي: 

 اُساف ارحصاصي

 رود كَ داٌظجّ: در اٌحِای ایً كالس اٌحظار ىي

 ىظزصات فیزیكي گردش رّن در ةزظِای ىزحهف را طرح دُس -9

 طرح دُساز ٌظر فیزیكي ىیزان جریان و ىلاوىث را  -رواةع ىحلاةم ىیان فظار -2

 و جفاوت آٌِا را ةیان كٍس را طرح داده ای و گرداةي جریان رّن الیَ -3

 كاٌّن پّازوی و پاراىحرُای آٌرا ةیان كٍس -4

 ویصكّزیحَ رّن ةر ىیزان ىلاوىث در جریان رّن را طرح دُس و جاثیر ُياجّكریث -5

 

 وم                  دجهصَ: 

 آطٍایي ةا كاةهیث اجصاع غروكي در طریاٌِا و وریسُا و فظار ٌتضُسف كهي: 

  اُساف ارحصاصي

 رود كَ داٌظجّ: در اٌحِای ایً كالس اٌحظار ىي

 كاةهیث اجصاع رگي را ةا ذكر فرىّل ىرةّغَ طرح دُس.  -9

 كّىپهیاٌس غروكي و جفاوت آن در ةصحر طریاٌي و وریسی را جّطیح دُس. -2

 ُای ىرةّغَ در طریاٌِا و وریسُا جّطیح دُس.  خجو را ةا رشو ىٍدٍي –راةػَ فظار  -3

 آن را طرح دُسفظار ٌتض در طریاٌِا و غّاىم ىّثر ةر فظار ٌتض و اٌحلال  -4

 

 شّم                  جهصَ: 

 وریسی -اغيال شیصحو طریاٌي آطٍایي ةاُسف كهي: 

  اُساف ارحصاصي



 رود كَ داٌظجّ: در اٌحِای ایً كالس اٌحظار ىي

 روطِای اٌسازه گیری فظار رّن را ةا ذكر جزئیات جّطیح دُس -9

 آٌرا جّطیح دُس فظار ىحّشع طریاٌي، غّاىم ىّثر ةر آن و روش ىداشتَ -2

 فظار وریسی ىركزی و غّاىم ىّثر ةر آن را طرح دُس -3

 پيپ غظالٌي و ٌلض آٌرا در گردش رّن جّطیح دُس    -4

 چِارم                 جهصَ: 

  آطٍایي ةا فیزیّنّزی گردش رّن ىّیرگي و شیصحو نٍفاویُسف كهي: 

 :  اُساف ارحصاصي

 كَ داٌظجّ:رود  در اٌحِای ایً كالس اٌحظار ىي

 جریان رّن ىّیرگي و غيهكرد اشفٍكحرُای پیض ىّیرگي را جّطیح دُس -9

 اٌحظار ىّاد از غظا ىّیرگي و ٌلض اٌسازه ذرات در ایً روٌس را طرح دُس  -2

 ٌیروُای چِار گاٌَ ىّثر ةر خركث ىایع ةیً دو شّی غظا ىّیرگي را طرح دُس  -3

 را جّطیح دُسجػادل اشحارنیٍگ در ىتادالت ىّیرگي  -4

 ىیزان جریان نٍف و ىكاٌیصو پيپ نٍفاوی را ةیان كٍس   – 5

 

 پٍجو            جهصَ: 

  آطٍایي ةا فیزیّنّژی كٍحرل جریان رّن ىّطػي در ةافحِاُسف كهي: 

  اُساف ارحصاصي

 رود كَ داٌظجّ: در اٌحِای ایً كالس اٌحظار ىي

 ٌلض غّاىم ىزحهف ةافحي در ایً راةػَ را طرح دُس ىكاٌیصو كٍحرل ىحاةّنیك جریان رّن ىّطػي و -9

 ىكاٌیصو ىیّژٌیك و ٌلض آن در رّدجٍظیيي جریان رّن ةافحي را جّطیح دُس -2

 دُس جغییر واشكّالریحَ ةافحي را جّطیحىكاٌیصو جٍظیو درازىست جریان رّن ىّطػي و ٌلض اكصیژن در   -3

 ّن را طرح دُس    جاثیر غّاىم ىزحهف ُّىّرال در جٍظیو گردش ر -4



 

 طظو            جهصَ: 

 كٍحرل غصتي گردش رّن و فظار طریاٌي فیزیّنّژیآطٍایي ةا ُسف كهي: 

  اُساف ارحصاصي: 

 رود كَ داٌظجّ: در اٌحِای ایً كالس اٌحظار ىي

 غروكي طرح دُس -یك و پاراشيپاجیك را در كٍحرل كهتيٌلض شیصحو شيپاج -9

 فیزیّنّژی ةزظِای ىزحهف ىركز ىدركَ غروكي را طرح دُس  -2

 رفهكصِای ةارورشپحّری و ٌلض آن در جهّگیری از ٌّشاٌات فظار رّن را جّطیح دُس -3

 ُای طیيیایي در كٍحرل فظار رّن را جّطیح دُس ىكاٌیصو غيم گیرٌسه -4

 

 

 ُفحو           جهصَ:    

 ر جٍظیو درازىست فظار طریاٌيُا د ٌلض كهیَ ةا آطٍایيُسف كهي: 

  اُساف ارحصاصي

 رود كَ داٌظجّ: در اٌحِای ایً كالس اٌحظار ىي

 ىایع ةسٌي را ةا جّجَ ةَ ىٍدٍي ةرون ده ادراری كهیّی در فظارُای رٌّي ىحفاوت طرح دُس -فیزیّنّژی شیصحو كهیّی -9

 دُسجأثیر جغییر ىلاوىث ىدیػي ةر فظار رّن در درازىست را جّطیح  -2

 جاثیر افزایض خجو ىایػات ةسن را ةا جّجَ ةَ ىكاٌیصو رّدجٍظیيي در درازىست طرح دُس -3

   ىایع ةسٌي جّطیح دُس -جاثیر آٌژیّجاٌصیً و آنسشحرون ةر شیصحو كهیّی -4

 ُظحو           جهصَ:    

  آطٍایي ةا فیزیّنّژی جٍظیو ةرون ده كهتي و ةازگظث وریسیُسف كهي: 

 ارحصاصياُساف 

 رود كَ داٌظجّ: در اٌحِای ایً كالس اٌحظار ىي

 ىٍدٍي ةرون ده كهتي و جأثیر جدریك شيپاجیك و غّاىم ىزحهف دیگر در آٌرا طرح دُس -9



 ىٍدٍي ةازگظث وریسی و ىیزان فظار پرطسگي و جأثیر غّاىم ىزحهف ةر آٌان را طرح دُس -2

 وریسی را در خانث غتیػي طرح دُس ٌلػَ جػادل در راةػَ ةرون ده كهتي و ةازگظث -3

خجو روّن را ةور ٌلػوَ جػوال ةورون ده كهتوي و ةازگظوث  –ةرون ده كهتي  -جأثیر غّاىم ىزحهف از جيهَ ىیزان ىلاوىث غروكي -4

 وریسی طرح دُس

 

 ٌِو        جهصَ: 

 فیزیّنّژی گردش رّن كروٌر و جریان غظالٌي در اشحراخث و فػانیثآطٍایي ةا ُسف كهي: 

  اُساف ارحصاصي: 

 رود كَ داٌظجّ: در اٌحِای ایً كالس اٌحظار ىي

 گردش رّن كروٌر در زىان شیصحّل و دیاشحّل را طرح دُس -9

 جغییر جریان رّن كروٌر در فػانیث ةسٌي و جدریك شيپاجیك را جّطیح دُس -2

 گردش رّن غظالٌي و غّاىم كٍحرل كٍٍسه آٌرا جّطیح دُس -3

 ردش رّن غظالٌي در جریان فػانیث را طرح دُسىكاٌیصو جغییر گ -4

 ىكاٌیصو جغییر ةرون ده كهتي و فظار طریاٌي در فػانیث ةسٌي را جّطیح دُس -5

 

 دُو       جهصَ:    

 آطٍایي ةا طّك گردش رّنُسف كهي: 

  اُساف ارحصاصي: 

 رود كَ داٌظجّ: در اٌحِای ایً كالس اٌحظار ىي

 ةرخصب طست را فِرشث كٍساٌّاع طّكِای گردش رٌّي  -9

 واكٍظِای ىزحهف غصتي و ُّرىٌّي ةسن در جریان طّك جتران طسه را جظریح كٍس -2

 واكٍظِای ةسن و ىكاٌیصو ُای ىرةّغَ را در جریان طّك كاةم ةازگظث ةیان كٍس -3

 ُای دریم در جریان طّك غیركاةم ةازگظث را جظریح كٍس ىكاٌیصو -4



 

   اصّل فیزیّنّژی  ةرن ونّی -3فیزیّنّژی پزطكي گاٌٌّگ    -2فیزیّنّژی پزطكي گایحّن و ُال  -9 آرریً چاپ كحاةِای منااب::

    

سخنرانی و پرسش و پاسخ روش تدریس:  

ویدئو پروژکتور، وایت برد و نمایش فیلم آموزشی وسایل آموزشی :  

 

 سنجش و ارزشیابی 

روش       آزمون  ساعت تاریخ  سهم از نمره کل)بر حسب درصد( 

ترم آزمون میان  سواالت تستی  

 چهار جوابی
درصس ٌيره 33خسود  17/8/99 11الی  11ساعت   

سواالت تستی  آزمون پایان ترم

 چهار جوابی
درصس ٌيره 63خسود   مطابق اعالم آموزش 

حضور فعال در 

 کالس
پرشض و  

 پاشذ طفاُي 

درصس ٌيره 93خساكثر  جهصات درس در  

 غّل جرم

 

 

و انتظارات از دانشجو:مقررات کالس   

حضور مىظم در کالش و اطالع از ايه وکتً کً غیبت غیر موجً، مطابق مقررات در 

تلفه ٌمراي خود را  داوشجويان می بايست ارزشیابی داوشجو موثر است. ٌمچىیه

.در کالش خاموش کىىد  

و امضای مسئولنام و امضای مدرس:             نام و امضای مدیر گروه:                نام   EDO دانشکده:                

 تاریخ تحویل:                          تاریخ ارسال:                                   تاریخ ارسال :

 

 

 

)فیزیّنّژی گردش رّن(داروشازی یك فیزیّنّژی جرىيةرٌاىَ   

95-96ٌیيصال اول   

 95/93-95/92طٍتَ: چِار      95/8-95/93طٍتَ: شَ ،  95/93-95/92طٍتَ: 



 جاریذ اىحدان: ىػاةق اغالم آىّزش -واخس كهي فیزیّنّژی یك 4واخس از  2/9جػساد واخس:   -ىسرس: دكحر طكیتایي

 

 

 

 

 ىّطّع درس جاریذ ایام ُفحَ

97/7/95 طٍتَ ىیزان جریان و  -رواةع ىحلاةم ىیان فظار -2ىظزصات فیزیكي گردش رّن  -9 

 -5كاٌّن پّازوی   -4ای و گرداةي    جریان رّن الیَ -3رّن   ىلاوىث در گردش

ویصكّزیحَ رّن ةر ىیزان ىلاوىث و اثر ُياجّكریث  

طٍتَشَ   27/7/95 راةػَ  -3كّىپهیاٌس غروكي    -2كاةهیث اجصاع رگي در طریاٌِا و وریسُا   -9 

ىّثر ةر آنفظار ٌتض در طریاٌِا و غّاىم  -4فظار خجو در طریاٌِا و وریسُا    

9/8/95 طٍتَ فظار وریسی  -3فظار ىحّشع طریاٌي    -2روش ُای اٌسازه گیری فظار رّن   -9 

پيپ غظالٌي و ٌلض آن در گردش رّن -4ىركزی و غّاىم ىّثر ةر آن     

4/8/95 شَ طٍتَ  -2جریان رّن ىّیرگي و غيهكرد اشفٍكحرُای پیض ىّیرگي  فیزیّنّژی -9 

ٌیروُای چِار گاٌَ ىّثر ةر  -3اٌحظار ىّاد از غظا ىّیرگي و ٌلض اٌسازه ذرات 

جػادل اشحارنیٍگ در ىتادالت ىّیرگي  -4خركث ىایع ةیً دو شّی غظا ىّیرگي 

ىیزان جریان نٍف و ىكاٌیصو پيپ نٍفاوی – 5  

8/8/95 طٍتَ ىكاٌیصو ىیّژٌیك و رّدجٍظیيي  -2ىحاةّنیك جریان رّن ىّطػي   كٍحرل -9 

جٍظیو درازىست جریان رّن ىّطػي و جغییر  -3جریان رّن ىّطػي در ةافحِا  

جٍظیو ُيّرال گردش رّن   -4واشكّالریحَ ةافحِا     

طٍتَشَ   99/8/95 فیزیّنّژی ىركز  -2ٌلض شیصحو غصتي رّدىزحار در كٍحرل گردش رّن   -9 

 -4رفهكصِای ةارورشپحّری و ٌلض آن در كٍحرل فظار رّن  -3ىدركَ غروكي  

ُای طیيیایي در كٍحرل گردش رّن ٌلض گیرٌسه  

طٍتَشَ   98/8/95 فظار جأثیر جغییر ىلاوىث ىدیػي ةر  -2ىایع ةسٌي  -فیزیّنّژی شیصحو كهیّی -9 

 -4جاثیر افزایض خجو ىایع ةسن ةر فظار رّن در درازىست   -3رّن در درازىست 

ىایع ةسٌي -جاثیر آٌژیّجاٌصیً و آنسشحرون ةر شیصحو كهیّی  



22/8/95 طٍتَ ىٍدٍوي ةازگظوث  -2ىٍدٍي ةرون ده كهتي و جوأثیر غّاىوم ىزحهوف ةور آن    -9 

ٌلػوَ جػوادل ةورون ده كهتوي و ةازگظوث  -3وریسی و جأثیر غّاىم ىزحهف ةر آن  

ل ةورون ده كهتوي و دجأثیر غّاىم ىزحهف ةر ٌلػَ جػوا -4وریسی در خانث غتیػي 

 ةازگظث وریسی

29/8/95 طٍتَ جغییر جریوان روّن كروٌور  -2فیزیّنّژی گردش رّن كروٌر در خانث غتیػي  -9 

جغییور  -4فیزیّنوّژی گوردش روّن غظوالٌي  -3در فػانیث و جدریك شيپاجیك 

اثر ُياجّكریث و ویصكّزیحَ روّن ةور ىیوزان  -5گردش رّن غظالٌي در فػانیث 

 ىلاوىث

6/9/95 طٍتَ واكٍظِای ةسن در جریان  -2اٌّاع طّكِای گردش رٌّي ةرخصب طست   -9 

 -4واكٍظِای ةسن در جریان طّك كاةم ةازگظث  -3طّك جتران طسه 

گظثُای دریم در جریان طّك غیركاةم ةاز ىكاٌیصو  

 


