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 : مشخصات کلی

 گروه آموزشی  
مهندسی بهداشت حرفه ای و  

 ایمنی کار 
 دروس پیش نیاز

- 

  شروع   تاریخ  ی و کالبد شناس یولوژیزیف عنوان درس 

 تحصیلی   شتهو ر مقطع
کارشناسی مهندسی بهداشت  

 حرفه ای و ایمنی کار 
 پایان دوره 

 

  روز و ساعت برگزاری     نیمسال تحصیلی  

  محل برگزاری   مدرس/مدرسین درس 

  مسئول درس )دروس اشتراکی( 
روش برگزاری 

 )حضوری/مجازی/ترکیبی( 
 مجازی

  اطالعات تماس با مسئول درس  3 تعداد واحد 

  آدرس دفتر گروه  3 تعداد واحد نظری  

  تلفن دفتر گروه  - تعداد واحد عملی  

 

 : شرح کلی درس

  یهارشاخه یز .  پردازدی کار تن و بدن جانداران م وه یساختار و ش یکه به بررساست  یست یاز علوم ز یاشاخه کالبد شناسی یا آناتومی 
مختلف بدن و   ی هاقسمت  ییشناسا ،یکالبدشناس  ی کامل برا با  یتقر فِی تعر کی.  باشدی م  یاه یو گ یجانور  ،ی انسان یآن، کالبدشناس 
بر   یکالبدشناس یبندم یتقسدر   .باشدی م ی پزشک  یاه یپا ی هاانسان، از دانش  یکالبدشناس .   باشدی م گریها با همدآن  ی ارتباط ساختمان

 بی ترت ن ی)عضله(، و احشا در نظر گرفت. بد چهیشامل استخوان، مفصل، ماه توان ی را م یح ی، عناصر تشر  یح یاساس عناصر تشر
اعصاب   حشااز امنظور . شودی م میتقس  ی و احشاشناس یشناسچه یماه ، یشناسمفصل  ، یشناسبه چهار بخش استخوان  یکالبدشناس 

ارش و دستگاه تنفس و دستگاه  دستگاه گو  اهرگ،ی سرخرگ و س یخون  یهاقلب و رگ  ،یط یو اعصاب مح ی مغز و نخاع شوک یمرکز
 .   باشندی م یو دستگاه لنفاو  یادرار-ی تناسل

  یها شاخه  ن یتر از مهم یک یو   باشد یم  (  مختلف بدن ی هانحوه کارکرد اندام یبررس ) زنده   یهادانش عملکرد سامانه فیزیولوژی  
 . پردازدی ها، سلول و عناصر آن مها، بافت موجود زنده، اندام یات یاست که به مطالعه اعمال ح ی شناسستیز
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 درس: کلی   اهداف/هدف

 با ساختمان و اعمال دستگاه های بدن  آشنایی و افزایش آگاهی دانشجویان 

 

 

 

 اهداف اختصاصی درس: 

حیطه    3را در    )رفتاری(  اهداف اختصاصیمراجعه کنید و    کوریکولوم رشتهکلی درس، به    اهداف/به منظور دستیابی به هدف

  بنویسید.حرکتی -نگرشی و روانی شناختی،

 پس از پایان این درس انتظار می رود که فراگیر:  

 حیطه شناختی  -الف

 سلول   غشا  از مواد انتقال فرایندهای، آن  عملکرد  و سلول  اجزای آشنایی با  ▪

 آنها عملکرد  نحوه و ساختمان عضالت  با  آشنایی، عمل و استراحت پتانسیل  ایجاد نحوه  با  آشنایی ▪

 چگونگی کارکرد دستگاه های بدن را تعریف کنند  ▪

 ساختمان های بدن را شرح دهند   ▪

 ارتباط بین علم آناتومی و فیزیولوژی در علوم پزشکی را توضیح دهند  ▪

 را شرح دهند  ی فوقانی و تحتانیآناتومی اندام ها ▪

 غضروف و عضالت  را شرح دهند  ، استخوان  ،پوست و بافت های پوششی فیزیولوژی  ▪

 گوارش را بیان کند   ،شنوایی   ، بینایی  ،تناسلی  ،ادراری  ،قلب و عروق   ، فیزیولوژی دستگاه های تنفس  ▪

 کند   ان یرا ب یدر بهداشت حرفه ا ی کاربرد آناتوم ▪

 کند   ان یرا ب یدر بهداشت حرفه ا  یولوژیز یف کاربرد ▪

 

   )عاطفی( نگرشیحیطه  -ب

▪  
▪  

 حرکتی -ج( حیطه روانی

▪  
▪  
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 روش تدریس: 

 point Powerبا استفاده از یسخنران

 (دانشجو  یع قبلالبا اط) موضوع در هرجلسه  کیبه بحث گذاشتن 

 انیارائه کنفرانس توسط دانشجو

 

 مواد و وسایل آموزشی: 

     پاورپوینت، کتاب، جزوه، فیلم آموزشی،  تصویر،  وایت بورد و ... 

 

 

 تکالیف و مسئولیت های فراگیران: 

 مطالعه قبلی راجع به موضوعات و اهداف مورد نظر درس   ▪

 و تشریک مساعی در مطالب درسی   شرکت در بحث های کالسی ▪

 ارائه مطالب محول شده در طول جلسات   ▪

 

 نحوه ارزشیابی فراگیران: 

 کنفرانس ارائه 

 آزمون میان ترم 

 پایان ترم آزمون 

 

 مرتبط با هر فعالیت دانشجو را مشخص کنید.  نمره و یا درصد  -

  

   درصد /نمره عناوین   ردیف  
 % 5 حضور فعال دانشجو و ارزشیابی مشارکت دانشجو  1
 %5 کنفرانس  2
 %10 آزمون میان ترم  3
پایان ترم آزمون   4  70% 
5   
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 :  قوانینسیاست ها و 

 .  مشخص کنیدقوانین کالس خود را به صورت شفاف برای فراگیران 

     به موقع و بدون غیبت در کالس درس حضور مرتب،  ▪

 . غیر مجاز نمره درس صفر خواهد بود در صورت غیبت بیش از حد و ▪

 . ضروری است رعایت کلیه شئونات اخالقی )نظیر خاموش بودن تلفن همراه در کالس درس و ....( ▪

 .حضور استاد و عدم ترک کالس تا پایان وقت آن ضروری است قبل از حضور دانشجو در کالس درس، ▪

 .مجاز نیستاستفاده از مواد خوراکی و نوشیدنی در سر کالس  ▪

 و .... ▪
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 درس: برنامه زمانبندی 

 (مقاله/فصل و صفحه کتاب)منبع  ارائه دهنده   تاریخ ارائه   موضوع درس     لسه ج

،  آن عملکرد  و  سلول اجزای) فیزیولوژی کلیات 1
 سلول (  غشا از مواد  انتقال فرایندهای

   

  پتانسیل ایجاد  نحوهکلیات فیزیولوژی ) 2
  عضالت  ساختمان  با  آشنایی ، عمل و استراحت

 (  آنها  عملکرد  نحوه و

   

    قلب  فبزیولوژی 3

    خون  گردش  و  قلب فیزیولوژی 4

    تنفس  دستگاه  فیزیولوژی 5

    پوششی  های  بافت و  پوست فیزیولوژی 6
    گوارش   دستگاه  فیزیولوژی 7

    فیزیولوژی دستگاه اداری و تناسلی   8
    فیزیولوژی سیستم اسکلتی   9

سیستم تنفسی  فیزیولوژی 10     

و شنوایی  فیزیولوژی سیستم بینایی  11     

    کلیات آناتومی   12
    آناتومی اندام های اندام فوقانی و تحتانی   13
    آناتومی ستون فقرات   14
آناتومی سیستم قلبی و گردش خون   15     
سیستم تنفسی آناتومی  16     
    آناتومی سیستم بینایی و شنوایی  17
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 منابع درس: 

 مقاله(  مشخصات مقاله شامل عنوان، نویسندگان، مجله، سال و شماره انتشار و صفحات) منابع انگلیسی
  

 

 کتاب(  مترجمین، انتشارات، سال و نوبت چاپ نویسندگان،مشخصات کتاب شامل عنوان، )   منابع فارسی

 فیزیولوژی گایتون 

 ملک زاده و همکاران  ،فیزیولوژی عمومی 

 الهی بهرام  ،آناتومی 

 ریچارد  اسنل ، آناتومی بالینی 

 
 


