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 تاعوِ تؼالی 

 عزح درط فیشیَلَصی 

 

 -------پیؼ ًیاس درط :                          8 -11سهاى کالط : چْارؽٌثِ                               رؽتِ: پزعتاری 

 ػولی                 هذرط : دکتز ػشیشی هلک آتادی 5/0ًظزی ٍ  5/2تؼذاد ٍاحذ:                             هقغغ :کارؽٌاعی 

Email: hazizi@khuisf.ac.ir 

 

 غذد ٍ اػصاب گَارػ، کلیِ، تٌفظ، خَى، گزدػ قلة، خَى، ػضلِ، علَل، فیشیَلَصی تا آؽٌایی ّذف کلی :

 اّذاف جشئی:

 تتَاًذ ًقؼ دعتگاّْای هْن تذى را در حفظ حالت پایذار هحیظ داخلی تذى ؽزح دّذ.. داًؾجَ تایذ  (1

. داًؾجَ تایذ تتَاًذ عاختار غؾاء علَل ٍ رٍؽْای هْن اًتقال هَاد اس آًزا ؽزح دّذ ٍ اصَل ایجاد پتاًغیل اعتزاحت در علَلْای  (2
 پذیز را تَضیح دّذ. هختلف ٍ پتاًغیل ػول در علَلْای تحزیک

 ّای گًَاگَى تا ّن هقایغِ کٌذ. جَ تایذ تتَاًذ ًحَُ ػولكزد ػضالت اعكلتی ٍ ػضالت صاف را اس جٌثِ. داًؾ (3

 . داًؾجَ تایذ ًحَُ ػولكزد قلة تؼٌَاى یک پوپ را ؽزح دادُ ٍ اصَل فؼالیت الكتزیكی قلة را اس رٍی ؽكل تیاى کٌذ. (4

ّا را تا ّن هقایغِ کٌذ ٍ ًیزٍّای دخیل در تثادالت هَاد در هَیزگْا . داًؾجَ تایذ تتَاًذ گزدػ خَى در ؽزیاًْا، هَیزگْا ٍ ٍریذ (5
 را ًام تثزد ٍ هختصزا تَضیح دّذ.

. داًؾجَ تایذ تتَاًذ اصَل حاکن تز فیشیَلَصی تٌفظ اس جولِ تَْیِ ریَی، تثادالت گاسی تیي ریِ ٍ خَى ٍ اًتقال گاسّای تٌفغی  (6
 در خَى را ؽزح دّذ.

صَل اصلی حاکن تز ًحَُ فؼالیت حزکتی دعتگاُ گَارػ، فؼالیت ّضوی لَلِ گَارؽی ٍ فؼالیت تزؽحی آًزا . داًؾجَ تایذ تتَاًذ ا (7
 هختصزا تَضیح دّذ.

تَعظ کلیِ را تِ کوک ؽكل  PH. داًؾجَ تایذ تتَاًذ اصَل ػولكزد کلیِ ٍ دفغ هَاد سائذ اس تذى ٍ تٌظین آب ٍ الكتزٍلیت ٍ  (8
 هختصزا تَضیح دّذ.

کلیات ًحَُ ػولكزد ًَرًٍْا ٍ عیغتن ػصثی حغی ٍ حزکتی ٍ اتًََم را ؽزح دّذ ٍ هكاًیغن تیٌایی را در حذ . داًؾجَ تایذ  (9
 هختصز اس رٍی ؽكل تَضیح دّذ.

 
 جذٍل سهاًثٌذی:

 

 هَضَع تذریظ جلغِ 

 علَل ٍ ػضلٍِ  کلیات -آؽٌایی تا درط فیشیَلَصی ٍ اصَل َّهَعتاس 1

پتاًغیل ػول در علَلْای تحزیک پذیز ٍ اًقثاض ػضلِ  اعتزاحت اًتقال هَاد اس غؾاء ٍ پتاًغیل 2
 اعكلتی

 اداهِ هثحث اًقثاض ػضلِ اعكلتی ٍ اًقثاض ػضلِ صاف 3

 اجشای خَى )پالعوا ٍعلَل ّای خَى ( ، گزٍّْای خًَی  یفیشیَلَصی خَى : تزرع 4

 هكاًیغن ّوَعتاس ٍاًؼقاد خَى  5
 

ػضلِ قلة، فؼالیت الكتزیكی ٍ تحزیک ریتویک  آؽٌایی تا قلة تؼٌَاى یک پوپ فیشیَلَصی قلة : 6
 ، دعتگاُ ّذایتی قلة ٍاجشای آىقلة
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آؽٌایی تا هكاًیغن ّای کٌتزل فؼالیت قلة ٍ هٌحٌی  –آؽٌایی تا عیكل قلثی ٍ هزاحل آى  7
 الكتزٍکاردیَگزام 

 

 عیغتن ٍریذی، ؽزیاًی ٍ هَیزگیکلیات گزدػ خَى، هثاًی فیشیكی گزدػ خَى ٍ ػولكزد  8
 

 آؽٌایی تا رفلكغْای ػصثی کٌتزل فؾار خَى ٍ تٌظین دراس هذت فؾار خَى 9
 

 تثادالت اکغیضى ٍ دی اکغیذ کزتي تیي خَى ٍ ریِ . کلیات فیشیَلَصی تٌفظ ٍ تَْیِ ریَی 10
 

 کٌتزل تٌفظ آؽٌایی تا هزاکش تٌفغی ٍچگًَگیاکغیذ کزتي در خَى ٍ اًتقال اکغیضى ٍ دی 11
 

ًحَُ تاسجذب ٍ تزؽح هَاد  -اصَل کلی فیشیَلَصی کلیِ ٍ هثحث تزاٍػ گلَهزٍلی :کلیِ ٍ اعیذ ٍ تاس 12
 در ًفزًٍْا

  

 تٌظین آب ٍ الكتزٍلیت ٍ تٌظین تؼادل اعیذ ٍ تاس هایغ خارج علَلی 13
 اصَل کلی فیشیَلَصی گَارػ ٍ اًتقال ٍ هخلَط ؽذى غذا در لَلِ گَارػ

 

 فؼالیت تزؽحی قغوتْای هختلف لَلِ گَارػ ٍ ّضن ٍ جذب اًَاع هَاد غذایی 14
 

 ،فیشیَلَصی علَل ػصثی، پزداسػ اعالػات در عیٌاپغْا، گیزًذُ ّای حغی ٍ هغیزّای حغی 15
 

ػولكزد قغوتْای هختلف هخچِ، عیغتن  - رفلكغْای ًخاػی،هغیزّای حزکتی، قؾز حزکتی پیكزی 16
 حزکتی اتًََم

 

ػولكزد قغوتْای هختلف تیٌایی ٍ  ،عیغتن ػصثی عوپاتیک ٍ پاراعوپاتیک اهَاج هغشی، خَاب 17
 رفلكظ ّای تیٌایی

 

)َاي(تذريس:ضيًٌ

سخىراوييپرسصيپاسختُمراٌومايصاساليذَايكامپيًتري

احثمرتيطكتابفيسيًلًشيگايتًن:مثَايييامًادآمًزضيرساوٍ

يارزضياتيداوطجًايزمانسىجصَريش

 ساػت تاريخ ومرٌ ريش

اػالم 21 ييآزمًوُايميانديرٌ ترم طًل در

 ضًدمي

 ضًددرطًلترماػالممي
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 طثقتروامٍآمًزش طثقتروامٍآمًزش 8 آزمًنپايانديرٌ

 ساػتُايكالس درطًلسالتحصيلي 1 حضًريغيابيمطاركتدرتحث

داوطجًيان:مقرراتدرسياوتظاراتاز

 ضًد.تاغيثتغيرمًجٍمطاتققاوًنآمًزشترخًردمي 

 استفادٌازتلفهَمراٌدركالسدرسممىًعميتاضذ 

 ٍداوطجًمًظفتٍپيصمطالؼٍدرتارٌمثاحثدرسييضركتفؼالدرمثاحثمرتًط

:مىاتغيمًادآمًزضيمًرداستفادٌ

 

 داوطجًيانپسضکييپيراپسضکي(دكترمجيذخساػييَمکاران.:فيسيًلًشيپسضکي)ييسٌمىاتغاصلي

 2881داوطگاٌػلًمپسضکياصفُان.

  

 ترجمٍدكتراصغرقاسميازكتابخالصٍفيسيًلًشيگايتًنيمثاحثكالسي)ترحسةمًردمتهاصليگايتًن


