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 .دستگاه تنفس های عملكردی  مكانیسمساختار کلی قفسه سینه و نمای کلی دستگاه تنفس بدن انسان و آشنایی دانشجو با  هدف کلی:
 

   :بوددر پایان دوره دانشجو قادر خواهد   اهداف اختصاصی:

 

 حیطه شناختی: 

 .موقعیت قفسه سینه و دیواره ها و کیسه پلورا را بشناسد -1

 . ساختمان ظاهری و درونی ریه را بشناسد-3

 . عناصر ناف ریه را فراگیرد -4

 اولترااستراکچر و تكوین بافت ریه و مجاری تنفسی را توضیح دهد.  -5

 توضیح دهد.  چگونگی انجام دم و بازدم را -6

 . چگونگی انتقال گازها در خون را توضیح دهد -7

 تنظیم عصبی تنفس را توضیح دهد.  -8

 

 حیطه عاطفی:

 در بحث های گروهی شرکت نماید.-1

 در مورد مباحث مطرح شده در کالس مطالعه نموده و با همكالسان خود بحث و گفتگو نماید. -2

 دهد.انجام و در مهلت تعیین شده تكالیف خود را به دقت -3

 . بتواند جایگاه آنرا نسبت به یادگیری موضوعات مشخص نماید-4
 



 طرح سؤال ازمباحث قبلی -3معرفی درس بعدی -2. حضوروغیاب 1استاد: فعالیت 

 (.ویژگیهای فراگیران بیشتر تناسب دارد روشی را که با هدف های آموزشی و  ).و ..... ایفای نقشپرسش و پاسخ، سخنرانی، شیوه تدریس: 

 وایت برد، پاورپوینت.  وسایل کمک آموزشی: 
 

 شرکت در جلسات کالسی و طرح سؤال در مواردی که برای وی مورد ابهام است. -1 چگونگی فعالیت دانشجو:

 .و انجام تحقیقات داده شده تعیین شدهآزمون های و شرکت در   )حضور و غیاب(مشارکت فعال در کالس :تكالیف دانشجو 

 نمره تشویقی(.  1نمره آناتومی( و فعالیت کالسی )تا   4نمره بافت و جنین شناسی+ 4نمره فیزیولوژی+ 12) پایان ترمآزمون کتبی  نحوه ارزیابی دانشجو:

 

 جدول زمانبندی درس                   

 استاد درس  رئوس مطالب  تاريخ رديف

 زینب شاکرین  آناتومی قفسه سینه، مطالعه استخوان ها و مفاصل قفسه سینه  1401/ 7/ 7 1

 زینب شاکرین  بررسی عضالت قفسه سینه،عروق و اعصاب جدار قفسه سینه  1401/ 7/ 14 2

 زینب شاکرین  دیافراگم  بررسی برست و 1401/ 7/ 21 3

 زینب شاکرین  آناتومی دستگاه تنفس  1401/ 7/ 28 4

 پریسا جمالزائی بررسی بافت مجاری تنفسی و ریه ها 1401/ 7/ 19 5

 پریسا جمالزائی ادامه بررسی بافت مجاری تنفسی و ریه ها  1401/ 7/ 26 6

 پریسا جمالزائی بررسی نحوه تكوین حفرات بدن، مجاری تنفسی و ریه ها در دوران جنینی  1401/ 8/ 3 7

 آزاده السادات حسینی  بررسی مكانیک تنفس و عوامل موثر در آن 1401/ 7/ 12 8

 آزاده السادات حسینی  بررسی نقش و اهمیت رفلكس سرفه  -بررسی نقش مجاری هوایی ریه ها در تنفس  1401/ 7/ 19 9

 آزاده السادات حسینی  بررسی تبادل گازها بین ریه و خون و عوامل موثر در آن  1401/ 7/ 26 10

 آزاده السادات حسینی   بررسی چگونگی انتقال گازها در خون 1401/ 8/ 3 11

 آزاده السادات حسینی  بررسی تنظیم تنفس  1401/ 8/ 10 12

 آزاده السادات حسینی  فاکتور اطمینان برای جلوگیری از ادم ریوی  -بررسی جریان خون در ریه ها   1401/ 8/ 17 13
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 منابع: 

Anthony L. Mescher. Junqueira's basic histology; the last edition. 

Sadler T.W. Longman's medical embryology; the last edition. 

 هال آخرین ویرایش-فیزیولوژی گایتون

 تألیف دکتر بهرام الهی    آناتومی تنه 

 تألیف ریچارد اسنل، جلد اول تنه، ترجمه دکتر رضا شیرازی، آخرین ویرایش   آناتومی بالینی 

 تألیف ریچارد درک جلد اول تنه ترجمه دکتر رضا شیرازی، آخرین ویرایش  برای دانشجویان( آناتومی گری )

A textbook of Regional Anatomy……………………………J.Joseph; the last edition 

A textbook of Regional and Applied…………………………R.J.Last; the last edition 

Clinical Anatomy for Medical Students……………………..Snell; the last edition 

Gray's Anatomy…………………………………………..…..Williams&Warwick; the last edition 

 


