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 : دانشکده پزشکی/ مرکزدانشکده

 فیزیولوژیگروه آموزشی: 

  Course Plan دورهدرس طرح 

 مشخصات فراگیران مشخصات درس

 دانشکده/ مرکز آموزشی درمانی: تنفسفیزیولوزی  عنوان واحد درسی:

 پزشکی رشته تحصیلی: اختصاصی اجباری نوع واحد درسی: 

 تعداد واحد
 نظری:

59./ 

 عملی:

06./ 
 دکترای حرفه ای مطقع تحصیلی: کارورزی: رآموزی:کا

 تعداد ساعت       
 نظری:

10 
 کارورزی: کارآموزی: 2 عملی:

ترم 

 تحصیلی
 سایر کارورز کارآموز

     پیشنیاز:   کد درس:

 سایر: سایر:

 مشخصات مسؤل درس

 فیزیولوژی رشته تحصیلی: دکتر محسن علیپور  نام و نام خانوادگی:

 استاد رتبه علمی: Ph.Dدکتری تخصصی  یلی:مقطع تحص

 09125417521شماره تماس:
 پست الکترونیک:

mohsen26@zums.ac.ir 

 شکده پزشکیاند   محل کار:

 دکتر محسن علیپورنام و نام خانوادگی مدرس)مدرسان(:  
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 بازنگری بر اساس نیاز جامعه: تاریخ تدوین طرح درس: نحوه برگزاری دوره:

  ترکیبی یمجاز حضوری
 تاریخ 

شماره جلسات بازنگری 

 شده:

      

 اهداف آموزشی

 آشنایی و ارتقاء سطح دانش دانشجویان  در خصوص عملکردهای مختلف سیستم تنفس   -1هدف کلی: 

 کاربردی برای اهدافدرک اهمیت کارکرد سیستم تنفس  -2

 ی رود فراگیر)ان( قادر باشند:اهداف اختصاصی )رفتاری(: در پایان برنامه آموزشی، انتظار م 

 :حیطه شناختی  

 با هم و ناحیه مبادله کننده گاز را  ختار و کارکرد ناحیه هدایت کننده ) فضای مرده تشریحی(اس

 مقایسه کند

  فشار را در ریه ها  با توجه به تغییرات فشار جنب و ریه در جریان دم و بازدم رسم  –منحنی حجم

 کرده و شرح دهد.

  ریه را تعریف کرده، عوامل موثر بر آن را تحلیل نموده و آنرا از خاصیت ارتجاعی تمیز دهد.کمپلیانس 

  حجم ها و ظرفیتهای مختلف ریوی را با هم مقایسه کرده و مقادیر عددی آنها، و روابط بین آنها را

 بنویسد.

 محیط بیرون،سراسر تغییرات فشار سهمی گازهای تنفسی از را با توجه به  روند تبادالت گازی در ریه

سیستم شریانی تا داخل سلولها، سراسر سیستم وریدی، ریه و هوای بازدمی را تحلیل کرده و با رسم 

 شکل نشان دهد. 

 توضیح دهد را و برونشی را شرح داده و توزیع تهویه در ریه گردش خون ریوی 
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 .علل شایع ادم ریوی را به تفصیل شرح داده و در مورد آن بحث کند. 

 را شرح دهد ای انتقال گازهای تنفسی در خون و عوامل موثر بر آنروشه 

 تشریح نمایدبه تفضیل  با رسم شکل و شیمیایی تنفس راعصبی  تنظیم 

 بیماریهای انسدادی ریه و بیماریهای ، ضمن تعریف اصطالحات بالینی رایج  مربوط به سیستم تنفسی

 نماید. ها بحثمحدود کننده ریه را از هم تمیز داده و در باره آن

 

 :حیطه عاطفی 

 .در جریان تدریس در خصوص کاربرد بالینی هر مبحث طرح سوال نموده و مشارکت فعال داشته باشد 

 و ارائه  مندی خود را جهت مطالعات تکمیلی و کاربردی عالوه بر مطالب تدریس شده در کالس، عالقه

 .آن در کالس نشان دهد

 فعال  ای صورت گرفته در کالس  عالقه مندی و مشارکتدر نگارش گزارش کار مربوط به تست ه

 داشته باشد.

 .احساس کند که مطالب الزم را فرا گرفته و با رضایتمندی به مرحله بعدی وارد می شود 

 

 :حیطه روانی حرکتی 

  معاینات فیزیکی الزم در محدوده درس فیزیولوژی جهت ارزیابی عملکرد سیستم تنفس و تشخیص

 .به سیستم تنفس را انجام دهدبیماریهای مربوط 

  اجزاء مختلف دستگاه اسپیرومتر را به صورت عملی نشان داده و چگونگی کارکرد آنها را توضیح

 دهد.

 مقادیر آنها را محاسبه حجمها و ظرفیت های ریوی را با استفاده از دستگاه اسپیرومتر اندازه گرفته ،
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 نموده و تحلیل نماید

  حجم بازدمی سریع در ثانیه( اولFEV1 را اندازه گیری کرده، محاسبه نموده و تغییرات آن را در )

 بیماریهای محدود کننده و مسدود کننده ریه تحلیل نماید

 

. 

 روش های تدریس:

ایفای                                                                                                                                                                         بحث گروهی                                                                                                                                                                        پرسش و پاسخ                                                                                                                                                                                                                               سخنرانی

شبیه سازی شده             بیمار                                                                                                       کارگاه آموزشی                                                                                                                 نمایش عملی                                                                                                                                                                                                                        نقش

                                                                                             Bedside teaching                                  

    سایر) بنویسید(:                

 مواد و وسایل آموزشی:

 اسپیرولب -دستگاه اسپیرومتر  –اسالید پاورپوینت

 

 تجارب یادگیری )حین تدریس(:

 تدریستشویق دانشجو به طرح سوال و مشارکت در 

 در جریان تدریسبه صورت تکلیف  سوال کردن از دانشجو 

 

 تکالیف یادگیری) بعد تدریس(:

 جستجو و یافتن پاسخ سواالت مطرح شده در کالس و تحلیل آنها با رجوع به منابع معرفی شده
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 گرفته شده نگارش گزارش کار مطابق با اصول و تحلیل و تطبیق نتایج حاصل از کار عملی با مطالب تئوری فرا

 ضوابط آموزشی و سیاست های مدرس

از طریق طرح  مشارکت فعال و پویا در فرایند تدریس -  مظالب بارگذاری شدهبه موقع  مطالعه انتظارات: 

آزادی کامل در خصوص ارائه هر گونه سوال، پیشنهاد و یا  مجازها: .   پاسخ به سواالت مطرح شده – سوال

 به منظور ارتقاء کیفیت آموزش انتقاد در ارتباط با درس 

 ندارد محدودیتها: 

 (:/بالینی/عرصههای ایمنی )دروس عملی/آزمایشگاهیتوصیه

 ندارد

فیزیولوژی پزشکی منابع کمکی :  نویسنده پروفسور گایتون.    –فیزیولوژِی پزشکی  فهرست منابع درسی:

 گانونگ

 روش ارزیابی:

 مشاهده عملکرد

 )چک لیست( 

 مصاحبه 

 شفاهی( )
     آزمون کتبی

  

 عینی تشریحی

گسترده 

 پاسخ
 چند گزینه ای کوته پاسخ

 
 صحیح / غلط جورکردنی

 نمره(:  20بارم بندی نمره ) از 

 می باشد(. 10، برابر 20) نمره قبولی از    

 تا انجام تکالیف عملی و پروژه: تا مشارکت کالسی: نمره   حضور و غیاب کالسی: 

 15 امتحان پایان ترم:  امتحان میان ترم: نمره  5 کوئیز:

 سایر موارد:
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 زمانی ارائه  درس فیزیولوژی تنفسجدول 

شماره 

 جلسه

روش 

 ارائه
 روز

 تاریخ

 ارائه 

ساعت 

 ارائه 
 عنوان جلسه 

مدرس 

 )مدرسان( 

 علیپوردکتر  فیزیولوژی تنفس )مقدمات و مکانیک تنفس ( 8-10 8/9/99 شنبه مجازی 1

جازیم 2 9/9/99 یکشنبه  حجمها و ظرفیتهای ریوی -کمپلیانس ریه  10-8   دکتر علیپور 

15/9/99 شنبه مجازی 3  دکتر علیپور دیفوزیون گازها از ورای غشای تنفسی 10-8 

16/9/99 یکشنبه مجازی 4 تهویه و جریان خون -گردش خون ریوی  10-8   دکتر علیپور 
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22/9/99 شنبه مجازی تنظیم تنفس –انتقال گازها در خون چگونگی  10-8   دکتر علیپور 

23/8/98 شنبهیک مجازی 7  دکتر علیپور گروه الف –اندازه گیری حجمها و ظرفیت های ریوی  14-12 

 

 توجه

 .نمره خواهد بود 20نمره از  14و شامل  30/9/99امتحان پایان ترم 

 اهد آمد.نمره آزمونهای تکوینی که در پایان هر جلسه درس بعمل خو 6

 

 


