هعاونت آهوزشی
هرکس هطالعات و توسعه آهوزش علوم پسشکی دانشگاه

فرم طرح درس/طرح دوره:
فرم طرح درس /طرح دوره فیسیولوشی تنفس پسضکی (بخص تئوری) بین الملل

اطالعبت عمومی گروه :فیضیَلَطی نبم درس :فیضیَلَطی ػیؼتن تٌفؼی (ثخؾ تئَسی)
ًذاسد رضته :پضؿکی عوَهی
مسئول درس :دکتش فبطوِ صاسع

مقطع تحصیلی :علَم پبیِ

تعذاد واحذ./6 :
سبل تحصیلی 1399-1400 :

پیص نیبز:
نیمسبل :اٍل

مذرسین :دکتش فبطوِ صاسع

سبعت تطکیل کالس :ؿٌجِ :ػبعت 13-15
مقذمه :دس ایي ثخؾ اص فیضیَلَطی فعبلیتْبی دػتگبُ تٌفغ ؿبهل  :تَْیِ سیَی -تجبدل گبصّبی تٌفؼی – کٌتشل عول تٌفغ ٍ ًیض اًتقبل گبصّبی تٌفؼی دس خَى
هَسد ثحث قشاس هی گیشد.

پیبمذهبی یبدگیری (آنچه فراگیر در آینذه ضغلی ،در رابطه بب این درس قراراست مورداستفبده قرار دهذ) :آؿٌبیی داًـجَیبى سؿتِ
پضؿکی عوَهی ثب فیضیَلَطی ػیؼتن تٌفؼی ثِ هٌظَس هقذهِ ای ثشای اؿٌبیی ثب اًَاع ثیوبسیْبی هشتجط ثب ػیؼتن تٌفؼی.
هذف کلی :اًتظبس هی سٍد فشاگیشاى ثِ هْبست ّبی صیش دػت یبفتِ ثبؿٌذ:
-1
-2
-3
-4
-5

داًـجَ ثب دػتگبُ تٌفؼی آؿٌب هی ؿَد.
داًـجَ تَْیِ سیَی سا فشا هی گیشد ٍ ثب حجوْب ٍ ظشفیتْبی سیَی آؿٌب هی ؿَد.
داًـجَ ثب هفَْم پزیشؽ سیِ ّب ٍ قفؼِ ػیٌِ آؿٌب هی ؿَد.
داًـجَ ثب کبس تٌفؼی ٍ تجبدالت گبصی سیَی ٍ ًؼجت تَْیِ ثِ جشیبى خَى دس ثخؾ ّبی هختلف سیِ آؿٌب هی ؿَد
داًـجَ ثِ ًحَُ اًتقبل اکؼیظى ٍ گبص کشثٌیک دس خَى آؿٌب هی ؿَد.

 -6داًـجَ ثب چگًَگی کٌتشل تٌفغ آؿٌب هی ؿَد.

اهذاف عینی

سرفصل
موضوعبت

حیطه
اهذاف
آموزش:

روش تذریس:

روش

ارزیببی مذرسین

فراگیر:

:

جلسه/برنب
مه زمبنی

بخشهای هختلف دستگاه تنفس را شرح دهذ.
فضای هرده فیسیولوشیک و آناتوهیک را تعریف
کنذ.
تغییرات سرعت و نوع جریان هوا را در هجاری کلیبت ػیؼتن
تفغ
هوایی توضیح دهذ.
اثر عواهل هختلف بر عضالت صاف هجاری

ػخٌشاًی کالػیک

ػخٌشاًی تعبهلی
ؿٌبختی
ثحث گشٍّی

Case base
learning

هوایی را شرح دهذ.
غشاء تنفسی و سلولهای تشکیل دهنذه آنرا
1

سٍؽ ّبی کتجی
(چْبس جَاثی،کَتبُ
پبػخ ،تـشیحی،
جَسکشدًی گؼتشدُ)

جلؼِ :1
دکتش صاسع

99/6/22

هعاونت آهوزشی
هرکس هطالعات و توسعه آهوزش علوم پسشکی دانشگاه

توضیح دهذ.
رفلکس عطسه ،سرفه و تکلن را شرح دهذ.
جلؼِ :2
99/6/29

عول دم ٍ ثبصدم ٍ هکبًیؼن آًْب سا ؿشح دّذ.
تغییشات فـبس فضبی دسٍى جٌجی ٍ داخل سیوَی
سا دس یک دٍسُ تٌفؼی ؿشح دّذ.
سًٍذ اػپیشٍهتشی سا تَضیح دادُ ٍ یک هٌحٌوی
تٌفؼی سا سػن کٌذ.
حجوْب ٍ ظشفیتْبی تٌفؼی سا ثوش سٍی هٌحٌوی

حجن ّب ٍ
ظشفیت ّبی
سیَی

ػخٌشاًی کالػیک
ػخٌشاًی تعبهلی
ثحث گشٍّی
ؿٌبختی
Case base
learning

سٍؽ ّبی کتجی
(چْبس جَاثی،کَتبُ
پبػخ ،تـشیحی،
جَسکشدًی گؼتشدُ)

دکتش صاسع

هـخص کٌذ.
حجوْبی اػتبتیک ٍ دیٌبهیک سا تَضیح دّذ.
تفبٍت حجوْب ٍ ظشفیتْبی سیَی دس ثیوبسیْبی
اًؼذادی ٍ هحذٍدکٌٌذُ سا ؿشح دّذ.

پزیشؽ سیوِ ٍ قفؼوِ ػویٌِ سا تعشیوف کوشدُ ٍ
ًحَُ اًذاصُ گیشی آى سا تَضیح دّذ.
هٌحٌی پزیشؽ سیِ دس جشیوبى توٌفغ عویو ٍ
تٌفغ هعوَلی سػن کٌذ.
تفبٍت پزیشؽ سیِ دس جشیبى دم ٍ ثبصدم سا ؿشح
دادُ ٍ عَاهل هَثش ثش هٌحٌی پزیشؽ سیوَی سا
تَضیح دّذ.
ًقؾ ًیشٍی کـؾ ػوححی حجبثچوِ ّوب سا دس

عَاهل هَثش
ثش پزیشؽ
سیَی

ػخٌشاًی کالػیک
ػخٌشاًی تعبهلی
ثحث گشٍّی
ؿٌبختی
Case base
learning

پزیشؽ سیَی ؿشح دّذ.
ًقووؾ ػووَسفبکتٌت دس کووبّؾ ًیووشٍی کـووؾ
ػححی حجبثچِ ّبی سیَی ٍ اثشات ًبؿی اص آى
سا تَضیح دّذ.
تشکیجبت ػَسفکتٌت ٍ ػلَلْبی تشؿح کٌٌذُ آى
2

سٍؽ ّبی کتجی
(چْبس جَاثی،کَتبُ
پبػخ ،تـشیحی،
جَسکشدًی گؼتشدُ)

جلؼِ :3
دکتشصاسع

99/7/5

هعاونت آهوزشی
هرکس هطالعات و توسعه آهوزش علوم پسشکی دانشگاه

سا ًبم ثوشدُ ٍ عَاهول هوَثش ثوش تَلیوذ ٍ تشؿوح
ػَسفبکتٌت سا ؿشح دّذ.
کبس تٌفؼی ٍ ثخـوْبی هختلوف آى سا تَضویح
دّذ.

فـووبس ػووْوی گبصّووب سا تعشیووف کووشدُ ٍ فـووبس
ػْوی گبصّبی تٌفؼی سا دس َّای جَّ -وَای
حجبثچِ ای – خَى ٍسیذی ٍ خوَى ؿوشیبًی سا
تَضیح دّذ.
ظشفیت اًتـبسی سیِ سا تعشیف کشدُ ٍ ًحَُ
تعبدل گبصّبی N2O ٍ CO ٍ O2
حجبثچِ ای ٍ خَى هَیشگْبی سیَی سا تَضیح
دّذ.

ًؼجت تَْیِ
ثِ جشیبى
خَى سیَی

ػخٌشاًی کالػیک
ػخٌشاًی تعبهلی
ثحث گشٍّی
ؿٌبختی
Case base
learning

سٍؽ ّبی کتجی
(چْبس جَاثی،کَتبُ
پبػخ ،تـشیحی،
جَسکشدًی گؼتشدُ)

جلؼِ :4
دکتش صاسع

99/7/12

گشدؽ خَى سیَی سا تَضیح دادُ ٍ ثب گشدؽ
خَى ػیؼتویک هقبیؼِ کٌذ.
ساثحِ تَْیِ ثبجشیبى خَى سیَی دس ثخؾ ّبی
هختلف سیِ ساتَضیح دادُ ٍ اثشًیشٍی ثقل
دسیک فشد ایؼتبدُ سا ثشآًْب ؿشح دّذ..
هؼیش اًتقبل اکؼویظى اص جوَ توب ثبفوت ٍ هؼویش
اًتقبل  CO2اص ثبفت تب جَ سا ثب تَجِ ثِ فـوبس
ػْوی گبصّبی تٌفؼی تَضیح دّذ.
تجضیِ اکؼی ّوَگلَثیي ٍ عَاهل هَثش ثش آى سا
تَضیح دّذ.
ساّْبی حوول اًیذسیوذکشثٌیک دس خوَى سا ثوِ
تشتیت اّویت ًبم ثجشد.
تغییشاتی کِ دس خَى ٍسیذی ثعلت حول CO2
ًؼجت ثِ خَى ؿشیبًی ثَجَد هی آیذ ساؿشح
دّذ.

اًتقبل گبصّب
دس خَى

ػخٌشاًی کالػیک
ػخٌشاًی تعبهلی
ؿٌبختی
ثحث گشٍّی

Case base
learning

3

سٍؽ ّبی کتجی
(چْبس جَاثی،کَتبُ
پبػخ ،تـشیحی،
جَسکشدًی گؼتشدُ)

دکتش صاسع

جلؼِ :5
99/7/19

هعاونت آهوزشی
هرکس هطالعات و توسعه آهوزش علوم پسشکی دانشگاه

هشکض تٌفغ دس ثصل الٌخبع سا ثـٌبػذ.
ساثحِ پل هغض ثب هشکض تٌفغ دس ثصل الٌخوبع سا
تَضیح دّذ.
چگًَگی ایجبد سیتویتیِ راتی تٌفغ سا دس هشکض
تٌفغ تَضیح دّذ.
ًحَُ توبثیش اعصوبة هشثوَ ثوِ گیشًوذُ ّوبی

کٌتشل تٌفغ

کــی سیَی سا ثش هشکض تٌفغ تَضیح دّذ.
ًحَُ تبثیش اسادُ ثش هشکض تٌفغ سا تَضیح دّذ.

ػخٌشاًی کالػیک
ػخٌشاًی تعبهلی
ؿٌبختی
ثحث گشٍّی

Case base
learning

سٍؽ ّبی کتجی
(چْبس جَاثی،کَتبُ
پبػخ ،تـشیحی،
جَسکشدًی گؼتشدُ)

دکتشصاسع

جلؼِ :6
99/7/26

کٌتشل ؿویویبیی توٌفغ ٍ اًوَاع آى سا تَضویح
دّذ.
کٌتشل غیشؿیویبیی تٌفغ ٍ اًَاع آى سا ؿشح
دّذ.
تکبلیف فراگیر

داًـجَ هَظف اػت تکبلیفی کِ دس طَل دٍسُ هحشح هی ؿَد سا اًجبم دادُ ٍ اسائِ ًوبیذ.-داًـجَ هَظف اػت دسٍع سا هحبلعِ ٍ ثِ پشػؾ ّبی اثتذای کالع پبػخ دّذ.

نحوه نمره دهی

-

ًوشُ اهتحبى هیبى تشم
ًوشُ اهتحبى پبیبى تشم
حضَس فعبل کالع ّب
هـبسکت دس ثحث ّب ٍ پشػؾ ٍ پبػخ ّبی کالػی


ػَاالت ثصَست چْبس جوَاثی ،تـوشیحی ،کَتوبُ پبػوخ ثوَدُ ٍ حوذاقل  %20ػوَاالت داسای
تبکؼًََهی  ٍ 2یب  3هی ثبؿذ ( ػَاالت ثصَست )case

منببع آموزضی
)1. Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology (Guyton Physiology) 13th Edition (Main Reference
2. Ganong's Review of Medical Physiology, 24th Edition (LANGE Basic Science) 24th Edition
3. Berne & Levy Physiology 7th Edition

فرم طرح درس /طرح دوره فیسیولوشی پسضکی (بخص عملی)
اطالعبت عمومی
گروه :فیضیَلَطی

تعذاد واحذ ./1 :پیص نیبزً :ذاسد

نبم درس :فیضیَلَطی تٌفؼی (ثخؾ عولی)

4

هعاونت آهوزشی
هرکس هطالعات و توسعه آهوزش علوم پسشکی دانشگاه

رضته :پضؿکی

مقطع تحصیلی :دکتشی حشفِ ای

نیمسبل :دٍم

مذرسین :دکتش صاسع

مسئول درس :دکتش صاسع

سبل تحصیلی 1399-1400 :

سبعت تطکیل کالس:
مقذمه :ثجب دػتگبُ اػپیشٍهتشی ٍ ثجت حجن ّب ٍ تفؼیش اى آؿٌب ؿَد
پیبمذهبی یبدگیری (آنچه فراگیر در آینذه ضغلی ،در رابطه بب این درس قراراست مورداستفبده قرار دهذ) :داًـجَ هی تَاًذ طج ػٌذ
تَاًوٌذی پضؿکی عوَهی ،ثب آؿٌبیی کبهل ثِ اػپیشٍهتشی ٍ اهَاچ آى ،اتَاى تـخیص ثعضی اص اختالالت تٌفؼی سا داؿتِ ثبؿذ.
هذف کلی :داًـجَ :
 -1آؿٌبیی ثب اػپیشٍهتشی

ؿٌبختی

ػخٌشاًی
کالػیک
ػخٌشاًی
تعبهلی

سٍؽ ّبی کتجی (تـشیحی،
چٌذ گضیٌِ ای ،گضاسؽ کبس)

کبس ثب دػتگبُ اػپیضٍهتشی سا یبد ثگیشد
حجن ّب ی سیَی سا ثـٌبػذ
اختالالت اهَاج اػیشٍهتشی سا تـخیص دّذ

اػپیشٍهتشی عولکشدی

تکبلیف فراگیر

-داًـجَ هَظف اػت گضاسؽ کبس آصهبیـگبُ سا ّش جلؼِ اسائِ دّذ.

آصهَى ّبی
عولکشدی(ایؼتگبّی)

جلؼِ 1
آقبی ثبقشی

داًـجَ هَظف اػت تکبلیفی کِ دس طَل دٍسُ هحشح هی ؿَد سا اًجبم دادُ ٍ اسائِ ًوبیذ.نحوه نمره دهی
-

نمره بخص عملی5..2 :
اهتحبى ایؼتگبّی
اهتحبى کتجی
گضاسؽ کبس

منببع آموزضی
کتبة فیضیَلَطی عولی گشٍُ فیضیَلَطی داًـگبُ علَم پضؿکی ؿْیذ صذٍقی یضد.
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هعاونت آهوزشی
هرکس هطالعات و توسعه آهوزش علوم پسشکی دانشگاه

فرم طرح درس /طرح دوره فیسیولوشی پسضکی (بخص عملی)
اطالعبت عمومی
گروه :فیضیَلَطی

تعذاد واحذ ./1 :پیص نیبزً :ذاسد

نبم درس :فیضیَلَطی تٌفؼی (ثخؾ عولی)

رضته :پضؿکی

مقطع تحصیلی :دکتشی حشفِ ای

نیمسبل :دٍم

مذرسین :دکتش صاسع

مسئول درس :دکتش صاسع

سبل تحصیلی 97-98 :

سبعت تطکیل کالس:
مقذمه :ثجب دػتگبُ اػپیشٍهتشی ٍ ثجت حجن ّب ٍ تفؼیش اى آؿٌب ؿَد
پیبمذهبی یبدگیری (آنچه فراگیر در آینذه ضغلی ،در رابطه بب این درس قراراست مورداستفبده قرار دهذ) :داًـجَ هی تَاًذ طج ػٌذ
تَاًوٌذی پضؿکی عوَهی ،ثب آؿٌبیی کبهل ثِ اػپیشٍهتشی ٍ اهَاچ آى ،اتَاى تـخیص ثعضی اص اختالالت تٌفؼی سا داؿتِ ثبؿذ.
هذف کلی :داًـجَ :
 -2آؿٌبیی ثب اػپیشٍهتشی

اهذاف عینی

حیطه

سرفصل
موضوعبت

اهذاف
آموزش


ؿٌبختی

روش
تذریس

ػخٌشاًی
کالػیک
ػخٌشاًی
تعبهلی

روش ارزیببی
فراگیر

سٍؽ ّبی کتجی
(تـشیحی ،چٌذ گضیٌِ
ای ،گضاسؽ کبس)

کبس ثب دػتگبُ اػپیضٍهتشی سا یبد ثگیشد
حجن ّب ی سیَی سا ثـٌبػذ
اختالالت اهَاج اػیشٍهتشی سا تـخیص دّذ

اػپیشٍهتشی

تکبلیف فراگیر

-داًـجَ هَظف اػت گضاسؽ کبس آصهبیـگبُ سا ّش جلؼِ اسلئِ دّذ.

عولکشدی

مذرسین

آصهَى ّبی
عولکشدی(ایؼتگبّی)

آقبی ثبقشی

جلسه/برنبمه
زمبنی

جلؼِ

داًـجَ هَظف اػت تکبلیفی کِ دس طَل دٍسُ هحشح هی ؿَد سا اًجبم دادُ ٍ اسائِ ًوبیذ.نحوه نمره دهی
-

نمره بخص عملی5..2 :
اهتحبى ایؼتگبّی
اهتحبى کتجی
گضاسؽ کبس
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هرکس هطالعات و توسعه آهوزش علوم پسشکی دانشگاه

اهذاف عینی

حیطه

سرفصل
موضوعبت

اهذاف
آموزش

منببع آموزضی
کتبة فیضیَلَطی عولی گشٍُ فیضیَلَطی داًـگبُ علَم پضؿکی ؿْیذ صذٍقی یضد.

7

روش
تذریس

روش ارزیببی
فراگیر

مذرسین

جلسه/برنبمه
زمبنی

