بسمه تعالی
دانشگاه آزاد اسالمی واحذ خلخال
دانشکذه پرستاری و مامايی

نام درس  :فیسیولوشی1
هدرس :دکتر اعظن رضایی

تعداد واحد 3:
زهان جلسه  3 :ساعت

جلسه
1
2
3

دانشجویان :مامایی کارشناسی

هوضوع تدریس
کٌترل هحیظ داخلی تذى اًعاى –هقذهِ ای از ظلَل ٍظاختواى غؽا-دظتگاُ ّای ػولی ظلَل
هکاًیعوْای اًتقال غؽایی-پتاًعیلْای غؽایی -پتاًعیل اظتراحت غؽاٍػَاهل هَثر درآى-پتاًعیل ػول ٍاًتؽار آى -
ػَاهل هَثردر ایجاد پتاًعیل ػول
فیسیَلَشی ػضلِ اظکلتی -فیسیَلَشی ػضلِ صافّ ،ذایت در ظیٌاپط ٍ هسدٍج ؼذى تحریک اًقثاض
ٍیصگیْای ػضلِ قلة -صذاّای قلثی –ترٍى دُ قلة– -ظیعتن اًتقالی ٍظیعتن تحریکی ٍیسُ قلة –پتاًعیل ػول در

4

ػضلِ قلة ٍاختالف آى تا ػضلِ اظکلتی-ضرتاًعازّای عثیؼی ٍغیر عثیؼی قلة

–تٌظین ػولکرد پوپ قلة -اثر

اػصاب خارجی ٍػَاهل دیگر رٍی قلة الکترٍکاردیَگرام ًرهال
اجسای ػولکردی گردغ خَى -کلیات قَاًیي فیسیکی گردغ خَى ٍػَاهل هَثر درآى
5

–قاًَى فراًک اظتارلیٌگ-تاز

گؽت ٍریذی -اًَاع جریاى خَى در تعتر ػرٍقی -تٌظین هَضؼی ٍَّهَرال جریاى خَى در تافتْا

–تٌظین ػصثی

گردغ خَى -هاّیت فؽار خَى ٍػَاهل هَثر درآى
6

گلثَلْای قرهسّ-وَگلَتیي
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گلثَلْای ظفیذ  -پالکت ٍ اًؼقاد خَى
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اػوال هْن تخػ ّای هختلف هغسی ٍ تیواریْای ظیعتن ػصثی هرکسی حَاض ٍیصُ
آؼٌایی کاهل تا اًَاع َّرهًَْا ٍچگًَگی حول آًْا در پالظوا –چگًَگی رخیرُ ًٍیوِ ػور اًْاًٍحَُ ػولکرد آًْا در
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تافتْای ّذف-کٌترل فیذتکی ترؼح َّرهًَْا

–اًَاع گیرًذُ ّا ٍچگًَگی پیام رظاًی آًْاٍپیک ثاًَیِ-آًاتَهی

فیسیَلَزیک غذُ ّیپَفیس ٍارتثاط تا آى تاّیپَتاالهَض-اثرات فیسیَلَشیکی ٍاختالالت َّرهًَْای هترؼحِ از غذُ
ّیپَفی-آًاتَهی غذُ تیرٍئیذ ٍاثرات فیسیَلَشیکی ٍاختالالت َّرهًَْای هترؼحِ از غذُ تیرٍئیذ
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آؼٌایی تاآًاتَهی فیسیَلَشیک غذُ لَزالوؼذُ ٍّررهًَْای هترؼحِ ازآًْا ٍاثرات فیسیَلَزیکی ٍاختالالت آًْا-آؼٌایی تا
غذُ پاراتیرٍئیذَّ ،رهًَْای هترؼحِ از آى ٍاثرات فیسیَلَزیک ٍ اختالالت آًْا
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هکاًیک تٌفط ،ظَرفکتاًت ،کَهپلیاًط ،حجن ٍ ظرفیتْای ریَی
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تثادالت گازیً ،عثت تَْیِ تِ جریاى خَى ،هرکس تٌفط ٍ کٌترل ػصثی ٍ َّرهًَی تٌفط
هایؼات تذى-آًاتَی فیسیَلَشیک کلیِ ّا –ترظی ظاختواى داخلی کلیِ ّاٍٍاحذ ػولکردی آًْا –چگًَگی خًَرظاًی
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ٍهیساى جریاى خَى کلیِ ّا ٍػَاهل هَثر ترآى-فرایٌذّای پایِ در تؽکیل ادرار ٍػَاهل هَثر تر آى

_هکاًیعن خَد

تٌظیوی کلیِ ّا-
14

کلیرًط پالظوایی-هکاًیعن تؽکیل ادرار غلیظ ٍادرار رقیق-چگًَگی کٌترل حجن هایؼات تذى

–تٌظین غلظت

الکترٍلیتْاٍ اظوَالریتِ هایؼات تذى
آًاتَهی فیسیَلَشیک دیَارُ لَلِ گَارغ-ظیعتن ػصثی رٍدُ ای-تٌظین َّرهًَی ٍػصثی ػولکرد دظتگاُ گَارغ
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جریاى خَى لَلِ گَارغ -آًاتَهی خًَرظاًی ٍکٌترل ػصثی جریاى خَى تِ دظتگاُ گَارغ-کٌترل جَیذى ٍتلغ
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اػوال حرکتی هؼذُ ،رٍدُ کَچک ٍرٍدُ تسرگ –هرٍری تر اػوال ترؼحی لَلِ گَارغ

–

