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اهداف ويژه

جلسه

هدف كلي

اول

سازمان عملي بدن انسان
و كنترل آن
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دوم

غشاء سلول و نحوه
انتقال مواد ازطريق غشاء

 -1ساختار غشاء سلولي و مدل هاي مختلف غشاء را بيان نمايد.
 -1علل عدم تقارن تركيبات شيميايي در برگچه هاي غشاء سلول و اهميت عملكردي آنرا تشريح نمايد.
 -1روش هاي مختلف انتقال مواد از غشاء سلول را نام برده و همراه با مثال تشريح نمايد.
 -4پديده اندوسيتوز را تعريف نموده ،انواع آنرا همراه با مثال تشريح نمايد.
 -5پديده اگزوسيتوز را تعريف نموده ،انواع آنرا همراه با مثال تشريح نمايد.

در پايان هر جلسه دانشجو بايد قادر باشد
مفاهيم اصلي و پايه اي فيزيولوژي را بيان نمايد.
مشخصات اساسي محيط داخل و خارج سلولي را بيان نمايد.
تعادل زيستي (هومئوستازي) را تعريف نموده و عوامل اصلي تعيين كننده آنرا بيان نمايد.
اجزاء پديده خودتنظيمي و ويژگيهاي كنترلي آنرا تشريح نمايد.
اجزاء تشكيل دهنده يک سلول را نام ببرد.
اندامكهاي درون سلول را نام برده و عملكرد فيزيولوژيک آنها را تشريح نمايد.
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ساختار كانالهاي پروتئيني و ويژگيهاي انها را تشريح نمايد.
انواع كانالهاي يوني را نام برده و براي هريک مثالي بزند.
انواع كانالهاي سديمي را به همراه عملكرد و شناخت آنها تشريح نمايد.
انواع كانالهاي پتاسيمي را به همراه عملكرد و شناخت آنها تشريح نمايد.
انواع كانالهاي كلسيمي را به همراه عملكرد و شناخت آنها تشريح نمايد.
انواع كانالها در غشاءهاي غيرتحريک پذير را همراه با مثال تشريح نمايد.
مكانيسم و تعامل كانالهاي پروتئيني و سايتواسكلتون را بيان نمايد.

چهارم

پتانسيل غشاء و عوامل
ايجاد آن
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انواع غشاء سلولي را ازنظر تحريک پذيري و تحريک ناپذيري تشريح نمايد.
پتانسيل غشاء و علت آنرا تشريح نمايد.
مهمترين يون هاي تعيين كننده پتانسيل غشاء و نقش آنها را توضيح دهد.
پتانسيل تعادلي نرنست ،پتانسيل تعادلي يک يون و چگونگي تعيين پتانسيل غشاء را تشريح نمايد.
مراحل مختلف تشكيل يک پتانسيل عمل و تغييرات همزمان بوجودآمده در غشاء سلولي را بيان نمايد.
چگونگي انتقال يک سيگنال را درطول اكسون بيان نمايد
عوامل موثر در سرعت انتقال سيگنال عصبي را تشريح نمايد.

پنجم

پيام رساني و ارتباطات
سلولي
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پيام رساني و ارتباطات سلولي را تعريف نمايد.
انواع پيام رساني و ارتباطات سلولي را تعريف نمايد.
گيرنده ها را تعريف و تنوع آنها را بيان نمايد.
ميانجي هاي شيميايي را تعريف و موارد مهم را بيان نمايد.
انواع پيک هاي ثانويه و چگونگي تشكيل آنها را بيان نمايد.
مكانيسم هاي فرآيند پيام رساني در داخل سلول را بيان نمايد.

سوم

نحوه انتقال مواد درشت
و قطبي (كانالهاي يوني)

2

ششم

عضله اسكلتي
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ساختار بافت شناسي و آناتومي يک عضله را شرح دهد.
مشخصات مولكولي اكتين ،ميوزين ،تروپونين و تروپوميوزين را بيان نمايد.
انواع فيبرهاي عضالني را ازلحاظ تغيير طول و نيرو نام ببرد.
مكانيسم مولكولي انقباض عضالني را توضيح دهد( .پديده جفت شدن تحريک -انقباض)
منحني ارتباط بين طول عضله و قدرت انقباض را ترسيم و تشريح نمايد.
انواع انقباض عضالني را ازلحاظ تغيير طول و نيرو توضيح دهد.
چگونگي جمع انقباضات عضالني را شرح دهد.
هيپرپالزي ،هيپرتروفي و آتروفي عضالني را تعريف كند.
تغييرات بوجودآمده در عضله را بعداز قطع عصب بيان نمايد.

هفتم

پتانسيل غشاء و تحريک
و انقباض در عضله صاف
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انواع عضله صاف و ويژگيهاي كلي آنها را تشريح نمايد.
پتانسيل غشاء و پتانسيل عمل در غشاء سلول هاي عضله صاف را توصيف نمايد.
مكانيسم انقباض در عضله صاف را تشريح نمايد.
تفاوت انقباض در عضله صاف و عضله اسكلتي را بيان نمايد.
مكانيسم قفل شدن ) (Latchبراي نگهداري طوالني مدت انقباض عضله صاف را توضيح دهد.
كنترل عصب و هورموني انقباض عضله صاف را توضيح دهد.

هشتم

ويژگي هاي فيبرهاي
قلبي و ساختار سيستم
تحريكي -هدايتي در
قلب
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مختصري در مورد جنبه هاي آناتوميكي و بافت شناسي قلب و فيبرهاي قلبي توضيح دهد.
اجزاء ساختماني سيستم تحريكي -هدايتي قلب را نام ببرد.
درباره ويژگي فيبرهاي گره  ،SAمفهوم خود تحريكي را توضيح دهد.
ويژگي هاي فيبرهاي گره  AVوعلل تاخير هدايت ايمپالس قلبي در حين عبور از اين فيبرها را بيان كند.
اهميت تاخيرهدايت ايمپالس قلبي از دهليز به بطن را توجيه كند.
ويژگي انتقال در سيستم پوركينه را شرح دهد.
اساس هدايت سريع در اين سيستم هدايتي و نتايج فيزيولوژيک آن را بداند.
هدايت ايمپالس در فيبرهاي ميوكارد را شرح دهد.
مختصري در مورد پيشاهنگ هاي نابجا در قلب توضيح دهد.

نهم

-1
پتانسيل هاي عمل قلبي،
-1
جفت شدن تحريک با
-1
انقباض
-4

دهم
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آشنائي با وقايع دوره
قلبي و تنظيم كار قلب

پتانسيل هاي عمل قلبي و منشاء يوني آن را بازگو نمايد.
اهميت دوره هاي تحريک ناپذيري در فيبرهاي قلبي را بيان كند.
ارتباط طول -تانسيون و ارتباط فركانس نيروي انقباض و علل آنها را شرح دهد.
مكانيسم سلولي انقباض فيبرهاي قلبي را توصيف كند.
وقايع دوره قلبي را بترتيب وقوع توصيف كند.
صداهاي قلبي و علل ايجاد اين صداها را شرح دهد.
مفاهيم اثرات اينوتروپيک و اثر كرونوتروپيک را توضيح دهد.
عوامل موثر بر كار قلب را نام ببرد و مكانيسم اثر اين عوامل را شرح دهد.
كنترل ذاتي و خاجي تحريک و هدايت در قلب را توصيف كند.
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يازدهم

دوازدهم

سيزدهم

چهاردهم

آشنائي با
الكتروكارديوگرافي
) (ECGو آناليز برداري
آثبت اشتقاق هاي
دوازده گانه
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مفاهيم الكتروكارديگرافي ) ،(ECGالكتروكارديگراف و الكتروكارديوگرام را بشناسد.
توضيح دهد كه چگونه جريانات الكتريكي عضله قلب سبب ثبت  ECGمي شود.
درجه بندي كاغذ  ECGومحور زمان و ولتاژ را بداند..
اشتقاق هاي رايج  ECGدر الكتروكارديوگرافي روتين را بازبشناسد.
علت قطبيت مختلف امواج  ECGرا در اشتقاق هاي دوازده گانه را بيان كند.
امواج ،قطعات و فواصل استاندارد در نوار  ECGرا بشناسد و آنها را با وقايع دوره قلبي ارتباط دهد.
نحوه استفاده از بردارهاي تعيين پتانسيل هاي الكتريكي امواج  ECGرا نمايش دهد.
نحوه بدست آوردن تعداد ضربان قلب از روي  ECGرا بشناسد.
بردار لحظه اي قلب را تعريف كند.
آناليز برداري  ECGطبيعي را تشريح كند.

بررسي عملكرد
سيستم شرياني و
وريدي
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مشخصات فيزيكي گردش خون را بيان نمايد.
اصطالحات فشار خون ،جريان خون و مقاومت گردش خون را تعريف كند.
قابليت اتساع عروق را تعريف كرده و شريانها و وريدها را در اين مورد مقايسه نمايد.
كومپليانس عروق و كومپليانس تاخيري عروق را تعريف نمايد.
نبض را تعريف نموده و علت افزايش و كاهش دامنه آن را بيان نمايد.
فشار نبض را تعريف نموده ،عوامل مؤثر بر آن را توضيح دهد.
نقش فيزيولوژيكي سيستم ريوي و چگونگي عملكرد آن را توضيح دهد
فشار متوسط شرياني را تعريف نموده ،چگونگي محاسبه و عوامل مؤثر بر آنرا توضيح دهد.

گردش خون موئينه و
سيستم لنفاوي،
گردش خون محيطي و
كنترل آن
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ساختار فيزيولوژيكي گردش خون موئينه را توضيح دهد.
اهميت سيستم خون مويرگي را در بدن به همراه اعمال مهم آن توضيح دهد.
انواع جريان خون را از نظر تغذيه اي و پديده وازوموشن را در مويرگها توضيح دهد.
ساختار فيزيولوژي سيستم لنفاوي را بيان نمايد.
اهميت سيستم لنفاوي را بيان نموده و عوامل تعيين كننده ميزان جريان لنف را توضيح دهد.
كنترل موضعي جريان خون را توضيح داده و اهميت آنرا بيان نمايد.
كنترل موضعي حاد و دراز مدت جريان خون و اهميت فيزيولوژيكي هركدام را بيان نمايد.
كنترل متابوليكي جريان خون موضعي را توضيح دهد.
مكانيسم كنترل موضعي جريان خون در بافتهاي خاص نظير كليه ها ،مغز قلب رابيان نمايد.

تنضيم هومورال و عصبي
گردش خون
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تنظيم هومورال گردش خون را شرح دهد.
عوامل منقبض كننده و متسع كننده عروق را نامبرده و نقش احتمالي هر كدام را بيان نمايد.
اهميت تنظيم عصبي گردش خون را شرح دهد.
مركز وازوموتور و نقش آنرا در تنظيم فشار خون شرياني بيان نمايد.
مكانيسم هاي رفلكس حفظ فشار طبيعي شرياني را در حالت طبيعي نامبرده و توضيح دهد.
اهميت سيستم كليوي -مايع بدني جهت كنترل فشار شرياني را توضيح دهد.
پرفشاري خون (هايپرتانسيون) راتعريف نموده علل اصلي آنرا بيان نمايد.
نقش سيستم رنين آنژيوتانسين را در كنترل فشار شرياني توضيح دهد.
مكانيسمهاي كنترل فشار شرياني را توضيح دهد.
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پانزدهم

بردن ده قلبي
بازگشت وريدي
و تنظيم آنها

شانزدهم

آناتومي فيزيولوژيک
دستگاه تنفس ،مكانيک
تنفس -حجمها و
ظرفيت هاي ريوي

هفدهم

كشش سطحي ،مقومت
در راه هاي هوائي و كار
تنفس

هيجدهم

گردش خون ريوي،
تبادل گازها و كنترل
تنفس
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برون ده قلبي و بازگشت وريدي را تعريف نمايد.
عوامل ايجاد كننده افزايش و كاهش برون ده قلبي را نام ببرد.
اهميت سيستم عصبي را جهت حفظ فشار شرياني در برابر افزايش برون ده قلبي توضيح دهد.
اهميت كاهش كل مقاومت محيطي در رابطه با برون ده قلبي را بيان نمايد.
منحني بازگشت وريدي و عوامل موثر بر آن را توضيح دهد.
فشار متوسط پرشدگي گردش خون را تعريف نموده  ،عوامل موثر برآن را نام برد.
اثر مقاومت در برابر بازگشت وريدي برمنحني بازگشت وريدي را توجيه نمايد.
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اجزاي اصلي دستگاه تنفس و خصوصيات ساختماني ريه ها را توضيح دهد.
انواع مجاري هوايي در دستگاه تنفس را نام برده و اعمال مختلف مجاري هوايي را تشريح كند.
مكانيک تنفس را شرح داده و عضالت دمي و بازدمي را نام ببرد.
ساختمان جنب را تشريح كند.
فشار جنب و تغييرات آن را حين تنفس شرح دهد.
فشار عرض ريوي را تعريف كند.
منحني تغييرات حجم و فشار در ريه ضمن يک سيكل تنفسي را رسم كند.
آزمايش اسپيرومتري را بداند و حجمها و ظرفيت هاي ريوي را نام ببرد.
تهويه كل ريوي ،تهويه آلوئولي و تهويه فضاي مرده را تعريف كند.
فضاي مرده آناتوميک و فضاي مرده فيزيولوژيک را تعريف كند.
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ميزان كومپليانس ريه و قفسه سينه را بيان كند.
االستيسيته ريه و قفسه سينه را شرح دهد.
نقش ويژگيهاي بافتي و كشش سطحي در االستيسيته را بداند.
نحوه اثر سورفاكتانت در كاهش كشش سطحي را توضيح دهد.
ميزان مقاومت در مجاري هدايت كننده هوا و تبادل كننده هوا را توضيح دهد.
عوامل موثر بر مقاومت مجاري هوايي را توضيح دهد.
انواع كارهاي تنفسي را برشمارد و كار تنفسي ضمن دم و بازدم را روي منجني نشان دهد.

 -1اجزاي گردش خون ريوي و فشار در نواحي مختلف قلبي – عروقي گردش خون ريوي را بداند.
 -2عوامل موثر بر جريان خون در گردش خون ريوي را توضيح دهد.
 -3تنگي رگ ناشي از هيپوكسي را شرح دهد.
 -4ميزان توليد لنف در ريه ها را بداند.
 -5فشار اكسيژن و دي اكسيد كربن در جو و نواحي مختلف ريه را بداند.
 -6ساختمان غشاي تنفسي را تشريح كند.
 -7راههاي انتقال اكسيژن و دي اكسيد كربن در خون را نام ببرد.
 -8منحني تجزيه اكسيژن – هموگلوبين را رسم و نقش بافري هموگلوبين را توضيح دهد.
 -9اثر عوامل مختلف بر منحني تجزيه اكسيژن – هموگلوبين را شرح دهد.
 -11كنترل تنفس و عوامل موثر بر آن را شرح دهد.

5

نوزدهم

آناتومي و بافت شناسي
دستگاه گوارش ،حركات
دودي ،جويدن ،بلع
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اندامهاي اصلي دستگاه گوارش را نام برده و خصوصيات بافتي لوله گوارش را توضيح دهد.
خصوصيات عضالت دستگاه گوارش و ريتم الكتريكي پايه را توضيح دهد.
تنظيم عصبي و هورموني در دستگاه گوارش را شرح دهد.
شبكه هاي عصبي ميانتريک ،زيرمخاطي ،سمپاتيک و پاراسمپاتيک را توضيح دهد.
حركات اصلي در دستگاه گوارش را توضيح دهد.
نحوه بروز حركات دودي و قانون روده را شرح دهد.
جويدن ،عوامل دخالت كننده و كنترل جويدن را توضيح دهد.
مراحل ارادي ،حلقي و مروي بلع را شرح دهد.

بيستم

حركات معده ،حركات
روده باريک ،حركات
روده بزرگ

-1
-1
-1
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-11

نقشهاي مختلف معده و تفاوت علكرد نواحي پروكسيمال و ديستال معده را بيان كند.
نقش اسفنكتر پيلور و پمپ پيلوري را توضيح دهد.
نقش عوامل تحريک كننده و مهار كننده تخليه معده را شرح دهد.
انواع حركات در روده باريک توضيح دهد.
تخليه روده باريک را توضيح دهد.
نقش اسفنتكر ايلئوم و دريچه ايلئوسكال را بيان كند.
رفلكسهاي عصبي هورموني تنظيم حركات روده باريک را شرح دهد.
انواع حركات هوستراسيون و توده اي را توضيح دهد.
رفلكس اجابت مزاج را شرح دهد.
حركات گرسنگي را توضيح دهد.

بيست و يكم

 -1انواع غدد بزاقي و ساختمان آنها را تشريح كند.
 -2انواع ترشحات ،عملكرد و تنظيم ترشح غدد بزاقي را توضيح دهد.
 -3نواحي غده اي ،سلولهاي غدد معدي و ترشحات انواع سلولهاي غدد معدي را بيان كند.
 -4مكانيسم ترشح اسيد معدي و تنظيم آن را شرح دهد.
 -5ترشح و عملكرد فاكتور داخلي را تشريح كند.
 -6ترشح پپسينوژن و نحوه فعال شدن آن را توضيح دهد.
انواع ترشحات در دستگاه
 -7نقش موكوس و بيكربنات در حفاظت از مخاط معده را توضيح دهد.
گوارش
 -8ترشحات مخاط روده باريک و ترشحات غدد برونر را شرح دهد.
 -9ترشحات كريپتهاي ليبركون را توضيح دهد.
 -11ساختمان غده لوزالمعده و انواع آنزيمهاي غده را تشريح كند.
 -11ترشخات يوني مجاري غده لوزالمعده و تغييرات آنها را توضيح دهد.
 -11اعمال مختلف كبد و ساختمان مجاري صفراوي و كيسه صفرا را تشريح كند.نام ببرد.
 -11مكانيسم توليد صفرا ،تغليظ صفرا و تخليه صفرا از كيسه صفرا به روده باريک را شرح دهد.
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بيست ودوم

مكانيسم هضم و جذب
كربوهيدراتها ،چربيها و
چروتئين ها

 -1محصوالت عمل آنزيم آلفا آميالز بزاقي و آلفا آميالز پانكراسي روي كربوهيدراتها را برشمارد.
 -2هضم كربوهيدراتها بوسيله آنزيمهاي غشاي مخاطي و نحوه جذب انواع مونوساكاريدها را توضيح دهد.
 -3روند امولسيونه شدن چربيها ،تشكيل ميسل و نحوه جذب اجزاي ميسل را شرح دهد.
 -4تغيير و تبديل چربيهاي جذب شده در سلولهاي مخاطي در روند استريفيه شدن را شرح دهد.
 -5نحوه اثر پپسين در تجزيه پروتئينها را توضيح دهد.
 -6نحوه اثر آنزيمهاي پروتئازي پانكراس روي تجزيه پروتئينها را شرح دهد.
 -7محصوالت عمل آنزيمهاي پروتئازي غشاي سلولهاي مخاطي روي پپتيدها را تشريح كند.
 -8نحوه اثرآنزيمهاي پروتئازي درون غشاي سلولهاي مخاطي روي پپتيدها را شرح دهد.
 -9مكانيسم جذب پپتيدها و اسيدهاي آمينه را توضيح دهد.
 -11رو ند هضم و جذب پروتئينهاي مربوط به ترشحات گوارشي و سلولهاي مرده گوارشي را شرح دهد.
 -11جذب يون هاي سديم ،كلر ،پتاسيم و بيكربنات در روده باريک و كولون را توضيح دهد.
 -12تركيب مدفوع را شرح دهد.

بيست وسوم

ساختار كليه ها ،نفرون،
نحوه تشكيل ميزان
فيلتراسيون گلومرولي و
عوامل موثر بر آن

 -1اعمال متعدد كليه در برقراري هموستاز را توصيف كند.
 -1ساختمان كليه و اجزاء تشكيل دهنده سيستم ادراري را به اختصار شرح دهد.
 -1سازمان بندي سيستم عروق كليوي ،جريان خون كليه ) (RBFو عوامل موثر بر آن را توضيح دهد.
 -4بخش هاي مختلف نفرون و تفاوت ساختار نفرون را در نواحي مختلف كليه بيان كند.
 -5سد فيلتراسيون گلومرولي را شرح دهد.
 -6ميزان فيلتراسيون گلومرولي و كسر فيلتراسيون را شرح دهد.
 -7برآيند نيروهاي هيدروستاتيک و اسمزي-كلوئيدي در تعيين فشار خالص فيلتراسيون را شرح دهد.
 -8ضريب فيلتراسيون مويرگ هاي گلومرولي ) (Kfرا شرح دهد.
 -9اثر ميزان فيلتراسيون گلومرولي را بر درصد تغليظ پروتئين هاي پالسما شرح دهد.
 -11عوامل فيزيولوژيک و پاتولوژيک موثر بر  GFRرا شرح دهد.
 -11مكانيسم خودتنظيمي جريان خون كليه و  GFRو فيدبک توبولي -گلومرولي را شرح دهد.

بيست وچهارم

بازجذب و ترشح در
قطعات مختلف نفرون،
نحوه كنترل بازجذب و
ترشح

فرايندهاي پايه كليه شامل فيلتراسيون ،بازجذب و ترشح را بيان كند.
تشكيل فيلتراسيون گلومرولي و تركيب فيلترا را بيان كند.
پديده هاي باز جذب وترشح توبولهاي كليوي را بيان نموده و مكانيسم هاي دخيل را بيان نمايد.
ويژگي هاي ساختماني و جزئيات انتقال مواد و آب را در توبول پروگزيمال شرح دهد.
ويژگي هاي ساختماني قوس هنله و جزئيات انتقال مواد و آب را در اين قسمت شرح دهد.
ويژگي هاي ساختماني توبول ديستال و جزئيات انتقال مواد و آب را در اين قسمت شرح دهد.
ويژگي هاي ساختماني مجاري جمع كننده و جزئيات انتقال مواد و آب را در اين قسمت شرح دهد.
تنظيم بازجذب توبولي را با استفاده از تعادل گلومرولي -توبولي شرح دهد.
عوامل موثر در بازجذب توبولي را بيان كند.
كنترل هورموني بازجذب مواد را شرح دهد.

-1
-1
-1
-4
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-6
-7
-8
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-11
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بيست وپنجم

آشنائي با كليرانس و
تنظيم اسموالريته مايع
خارج سلولي

-1
-1
-1
-4
-5
-6
-7
-8
-9

واژه كليرانس را تعريف نمايد.
چگونگي محاسبه ميزان باز جذب وترشح توبول هاي كليوي را از روي كليرانس بيان نمايد.
ارتباط تغييرات اسموالريته مايع خارج سلولي وحجم ادرار را توضيح دهد.
حجم اجباري ادرار را بيان كند.
نقش هورمون ضد ادراري )  (ADHرا در بازجذب آب توسط توبول هاي كليه شرح دهد.
نحوه تشكيل ادرار رقيق و غليظ توسط كليه را شرح دهد.
نقش جريان مخالف افزاينده در تشكيل ادرار غليظ را شرح دهد.
نقش رگهاي مستقيم برروي اسموالريته قسمت مركزي كليه را بيان نمايد.
تنظيم اسموالريته مايعات بدن توسط كليه ها را بيان نمايد.

بيست وششم

آشنائي با كنترل كليوي
تعادل اسيد و باز

-1
-1
-1
-4
-5
-6
-7
-8
-9

مكانيسم كلي دفع ادرار اسيدي و بازي توسط كليه را توضيح دهد.
ترشح يون هاي هيدروژن و بازجذب يون هاي بيكربنات بوسيله توبول كليوي را شرح دهد.
بافرهاي فسفات و امونياک در توبول هاي كليوي را توضيح دهد.
تنظيم ترشح يون هيدروژن را در توبول هاي كليوي شرح دهد.
مفهوم اسيد تيتر شدني و اسيد غير قابل تيتراسيون را توضيح دهد.
علل باليني اختالالت اسيدي و باز را بيان كند.
اصالح اسيدوز و الكالوز توسط كليه ها را شرح دهد.
اختالالت اسيد و باز مركب با استفاده از نوموگرام را توضيح دهد.
شكاف آنيوني را جهت تشخيص اختالالت اسيد و باز شرح دهد.

شيوه تدريس و رسانه آموزشي:


سخنراني ،طرح سئوال و پاسخ به سئواالت در طول ارائه مطلب



استفاده از ويدئو پروژكتور و تخته وايت برد

وظايف فراگيران :


حضور منظم در جلسات كالس درس



مشاركت فعال در كالس



توجه به مطالب مطرح شده ،يادداشت برداري از نكات مهم و پاسخ به سئواالت



پاسخ به كوئيزهاي مختلف كالس

نحوه ارزشيابي :


حضور دركالس ،مشاركت فعال در كالس و كوئيز ()%11



امتحان ميان ترم ()%41



امتحان پايان ترم ()%51

منابع :


فارسي

8

 -1گايتون ،آرتور؛ هال جان .درسنامه فيزيولوژي گايتون .ويرايش دوازدهم .ترجمه احمد رضا نياوراني .تهران :سماط،
.1189
 -1بارت ،كيم؛ بارمان ،سوزان؛ بروكز ،هدون .فيزيولوژي گانونگ .ويرايش بيست و سوم .ترجمه كامران قاسمي ،رضا بدل
زاده و علي راستگار فرج زاده .تهران :جهان اديب.1189 ،
 -1كوپن ،بروس؛ كوپن؛ استنتون .فيزيولوژي برن و لوي .ويرايش ششم .ترجمه علي راستگار فرج زاده و همكاران.
تهران :انديشه رفيع.1191 ،


التين

1- Hall JE, Guyton AC. Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology.12nd ed.
Philadelphia: Elsevier Saunders; 2011.
2- Kim EB, Susan MB, Scott B. Ganong’s Review of Medical Physiology. 23nd ed, The
McGraw-Hill Companies, Inc; 2011.
3- Levy M, Koeppen BM, Stanton BA. Berne & Levy Principles of Physiology. 6nd ed.
Philadelphia: Elsevier; 2010.

9

