
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 دااگشنه آزاد اسالمي مشهد 

 مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم زپشكي 

 زپشكي دادکشنه
 واحد 74.0نظری/ :و نوع واحد) نظری/عملی( تعداد واحد دستگاه تنفس درس: و شماره نام

 ساعت عملی 81و  ساعت نظری 81 مدت زمان ارائه درس: دكترا -شكیپز :تحصیلی مقطعرشته و 

 ساعت فیزيولوژی( 87ساعت علوم تشريح و  1)نظری : 

 كالس های آموزشی دانشكده پزشكی محل برگزاری: و فیزيولوژی سلول مقدمات علوم تشريح نیاز:پیشدروس 

 دكتر علی نعمتی مسئول برنامه:نام 

 Nemati.ali@gmail.comايمیل : 

  تلفن و روزهای تماس:

         اعضاء : دكتر علوی، دكتر سیفی

 

 

 

 ف کلي ردس:ا هدا
  ساختارهای آناتومیك و بافتی دستگاه تنفس و چگونگی تكوين آنآشنايی با 

 آشنايی با مفاهیم، اصول و مكانیسم های فیزيولوژيك دستگاه تنفس در حالت سالمت و بیماری 

ف اختصاصي  :ردس اهدا
 ختمان و موقعیت و مجاورت مجاری تنفسی از بینی و حلق و حنجره و تغذيه و اعصاب آن ها را توضیح دهد.سا 

 .ساختمان پرده جنب و حفرات جنبی و تغذيه و لنف آن ها را توضیح دهد 

 .بافت شناسی قسمت های مختلف دستگاه تنفس را توضیح دهد 

 ری های تكوينی آن را توضیح دهد.نحوه تكامل قسمت های مختلف دستگاه تنفس و ناهنجا 

 .ساختمان دستگاه تنفسی و اجزای آن را بیان كند 

 .نحوه تبادل گاز بین خون و الوئول )حبابچه( را توضیح دهد 

 .نحوه انتقال گازهای تنفسی در خون را توضیح دهد 

 .نحوه تنظیم عصبی تنفس و مراكز كنترل تنفسی را شرح دهد 

 ستگاه تنفس را بیان كند.گیرنده های مركزی و محیطی د 

 .سیكل تنفسی و دم و بازدم سطحی و عمقی را توضیح دهد 

 .نقش سورفكتانت در كاهش كشش سطحی آلوئول را بیان كند 

 .هموگلوبین و نقش آن را در انتقال گازهای تنفسی بیان كند 

 .تنفس بهداشتی و نقش بینی در تنفس را شرح دهد 

 طرح دوره ردوس نظری 



 

کاانت مورد نیاز وزشروش اهی آم  مدرس موضوع جلسه ردیف  رعهص  آموزش ام

ساختمان و موقعیت و مجاورت مجاری تنفسی از بینی  8
 کالس ردسي اساليد، پاورپوينت، موالژ سخنراني و رپسش و پاسخ دكتر علوی و حلق و حنجره و تغذيه و اعصاب آن

 کالس ردسي اساليد، پاورپوينت، موالژ ش و پاسخسخنراني و رپس  دكتر علوی ساختمان پرده جنب و حفرات جنبی و تغذيه و لنف آن 1

 کالس ردسي اساليد، پاورپوينت، موالژ سخنراني و رپسش و پاسخ دكتر سيفي بافت شناسی قسمت های مختلف دستگاه تنفس 3

نحوه تكامل قسمت های مختلف دستگاه تنفس و  .
 کالس ردسي اساليد، پاورپوينت، موالژ سخنراني و رپسش و پاسخ دكتر سيفي ناهنجاری های تكوينی آن

 کالس ردسي اساليد، پاورپوينت، موالژ سخنراني و رپسش و پاسخ دكتر نعمتي معرفی اجزای دستگاه تنفس 5

نحوه تبادل گازها بین آلوئول و مويرگ و نقش  6
 کالس ردسي اساليد، پاورپوينت، موالژ سخنراني و رپسش و پاسخ دكتر نعمتي سورفكتانت

 کالس ردسي اساليد، پاورپوينت، موالژ سخنراني و رپسش و پاسخ دكتر نعمتي مراكز تنظیم عصبی دستگاه تنفس 0

 کالس ردسي اساليد، پاورپوينت، موالژ سخنراني و رپسش و پاسخ دكتر نعمتي انواع گیرنده های دستگاه تنفسی 1

 کالس ردسي د، پاورپوينت، موالژاسالي سخنراني و رپسش و پاسخ دكتر نعمتي بیماری های تنفسی 9

 

ت  آن هب -منابع اصلي ردس) عنوان کتاب، انم نویسنده، سال و محل ااشتنر، انم انشر، شماره فصول يا صفحات مورد نظررد این ردس رد صورتي هک مطالعه همه کتاب يا  همه مجلدا

 عنوان منبع ضروری نباشد(

 )آخرين چاپ( آناتومی اسنل و آناتومی گری -8

 1781بافت شناسی جان كوئیرا، ويراست دوازدهم،-1

 )آخرين چاپ( جنین شناسی النگمن-3

 )آخرين چاپ( بافت شناسی دكتر جعفر سلیمانی راد -.

 فیزيولوژی پزشكی گايتون و هال -5

 فیزيولوژی پزشكی گانونگ -6

کاانت آموزشي   ام
 ديتا پروژكتور، پاورپوينت و موالژ 

 - 



 رم مربوط هب ره ارزشیابي:اب نحوه ارزشیابي دانشجو و

 √   ب(  پايان دوره                                                                           رپسش کالسي     √الف(  رد طول رتم        

 ساعت اترخی نمره روش آزمون

  رد طول رتم  نمره %17 رپسش کالسي )ارزشیابي تكويني(

  پايان رتم  نمره %17 اميي(كتبي )ارزشیابي رت 

    

 مقررات و ااظتنرات از دانشجو: )توسط گروه تعیین مي گردد(

 ره دانشجو طي دوره ملزم هب رعايت مقررات آموزشي  هب شرح  زری است:

 رعايت حسن اخالق و شئوانت اسالمي 

 حضور منظم رد کالس و شرکت رد بحث اهی مطرح شده رد کالس 

 همراه رد ساعت کالسي عدم استفاده از تلفن 

  پاسخگويي هب سواالت رد طول رتم 


