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: اىداف کلی جلطبت

 

عبختًبٌ ٔ  ثب ػهى فیضیٕنٕژیکهی  آؽُبئي ٔ سٔػ تذسیظ ٔ يُبثغ يشثٕغّ ٔغشح دسط ثب  داَؾجٕیبٌآؽُبیي  .1

 عهٕل

  آؽُبیی داَؾجٕیبٌ ثب َمم ٔ اَتمبل اص غؾبء عهٕل ٔ پذیذِ ْبی اَتؾبس ٔ اعًض .2
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 (ک لهجی ٔ گشدػ خٌٕ کشَٔشیتذش) لهتفیضیٕنٕژی اَؾجٕیبٌ ثب دآؽُبیی  .6

 ثجت انکتشیکی لهت ٔ انکتشٔکبسدیٕ گشاوآؽُبیی داَؾجٕیبٌ ثب  .7

  (يکبَیک فؾبسْب ٔ خصٕصیبت فیضیکی گشدػ خٌٕ)خٌٕ فیضیٕنٕژی گشدػ آؽُبیي داَؾجٕیبٌ ثب  .8

  (ثبصگؾت ٔسیذی ٔ جشیبٌ نُف ٔ اَذاصِ گیشی فؾبس خٌٕ)فیضیٕنٕژی گشدػ خٌٕ آؽُبیي داَؾجٕیبٌ ثب  .9

 فیضیٕنٕژی تجبدالت يٕیشگیآؽُبیي داَؾجٕیبٌ ثب  .10

 کُتشل ػصجی ٔ ْٕيٕسال گشدػ خٌٕآؽُبیي داَؾجٕیبٌ ثب  .11

 تٕنیذ گهجٕنٓبی لشيض ٔ خَٕغبصیٔنٕژی آؽُبیي داَؾجٕیبٌ ثب فیضی .12

 فیضیٕنٕژی ثُذ آيذٌ خَٕشیضی ٔ اَؼمبد خٌٕآؽُبیي داَؾجٕیبٌ ثب  .13

 تُفظ ٔ دجًٓبی سیٕی ٔ تجبدل گبصْب دس آنٕئٕنٓبآؽُبیي داَؾجٕیبٌ ثب فیضیٕنٕژی  .14

 گشدػ خٌٕ سیٕی آؽُبیي داَؾجٕیبٌ ثب فیضیٕنٕژی .15

 اَتمبل گبصْبی تُفغی دس خٌٕ آؽُبیي داَؾجٕیبٌ ثب فیضیٕنٕژی .16

 تُظیى تُفظ آؽُبیي داَؾجٕیبٌ ثب .17

 

 



  :بو تفکیک اىداف کلی ىر جلطو رفتبري ًیژهاىداف 

جلطو اًل 

ثب ػهى فیضیٕنٕژی، عبختًبٌ کهی  آؽُبیي داَؾجٕیبٌ ثب غشح دسط ٔ سٔػ تذسیظ ٔ يُبثغ يشثٕغّ ٔ آؽُبئي: ىدف کلی

  عهٕل

اىداف ًیژه 

: قبدر ببغددانػجٌ پبیبى در 

 .ػهى فیضیٕنٕژی سا تؼشیف کُذ1-1

 .ْٕيئٕعتبص سا تؼشیف کُذ1-2

 .ثجشد َبو فیضیٕنٕژي دیذگبِ اص سا عهٕل يختهف اجضاء1-3

 دْذ تٕظیخ سا عهٕني غؾبء عبختًب1-4ٌ

 .دْذ ؽشح سا عهٕني ْبي غؾبء فیضیكٕؽیًیبئي خٕاؿ1-5

. اجضای يختهف عهٕل سا ثؾُبعذ1-6

. تٕظیخ دْیذاَذايکٓبی يختهف عهٕل ٔ ػًهکشدآَٓب سا 1-7

 .استجبغ ثیٍ اَذايکٓبی داخم عهٕل سا یبد ثگیشیذ1-8

 

جلطو دًم 

 آؽُبیی داَؾجٕیبٌ ثب َمم ٔ اَتمبل اص غؾبء عهٕل ٔ پذیذِ ْبی اَتؾبس ٔ اعًض :ىدف کلی

 

اىداف ًیژه 

: در پبیبى دانػجٌ قبدر ببغد

 إَاع سآْبی اَتمبل يٕاد اص غؾبء سا ؽشح دْذ – 2-1

 اَتؾبس عبدِ ٔ تغٓیم ؽذِ ٔ ػٕايم يٕثش ثش آٌ سا تٕظیخ دْذ – 2-2

 اَتمبل فؼبل أنیّ ٔ ثبَٕیّ سا ؽشح دادِ ٔ دس ْش يٕسد چُذ يثبل ثیبٔسد – 2-3

 ػًهکشد ٔ خصٕصیبت پًپ عذیى ٔ پتبعیى سا ؽشح دْذ – 2-4

 ًَبیذ تؼشیف سا اعًضي ٔفؾبس اعًٕالنیتّ اعًٕالسیتّ، اصطالدبت - 2-5

 يذهٕل ایضٔتَٕیک ٔ ْیپٕتَٕیک ٔ ْیپشتَٕیک سا تٕظیخ دادِ ٔ دس ْش يٕسد يثبل ثیبٔسد – 2-6

 

جلطو ضٌم 

 اعتشادت غؾبء ٔ پتبَغیم ػًمآؽُبیی داَؾجٕ ثب پتبَغیم : ىدف کلی

اىداف ًیژه 

  :در پبیبى دانػجٌ قبدر ببغد
 سا ؽشح دْذ پتبَغیم اعتشادت غؾبءاعبط ایجبد  -3-1

 پتبعیًی ٔاثغتّ ثّ ٔنتبژ سا ثؾُبعذکبَبنٓبی عذیًی ٔ  -3-2

 پالسیضاعیٌٕ سا ؽشح دْذیيکبَیغى دپالسیضاعیٌٕ ٔ س -3-3

 يکبَیغى پتبَغیم ػًم ٔ يشادم يختهف سا تٕظیخ دْذ -3-4

 ْذایت جٓؾی سا دس اػصبة يیهیٍ داس ؽشح دْذ -3-5

 

 

 چيبرمجلطو 

 ت اعکهتی ٔ صبفػعال ػًهکشدآؽُبیی داَؾجٕ ثب : ىدف کلی

اىداف ًیژه 

  :دانػجٌ قبدر ببغددر پبیبى 
. دتٕظیخ دِسا  اعکهتیعبختًبٌ ػعالت  4-1

. دکٍ سا ثیبٌَیغى اَمجبض دس ػعالت يخطػ يکب 4-2

. ثیبٌ کُذاستجبغ ثیٍ پتبَغیم ػًم ٔ اَمجبض سا  - 4-3

 .ؽشح دْذنٕنٓبی ػعالَی يختهف سا دس اَمجبض ط وکهغی َمؼ ٔ جبیگبِ 4-4

 .عبختًبٌ پیٕعتگبِ ػصت ٔ ػعهّ اعکهتی سا ؽشح دادِ ٔ ؽیِٕ اَتمبل پیبو ػصجی سا دس آٌ ثیبٌ کُذ – 4-5

 .دکٍ يکبَیغى اَمجبض دس ػعالت صبف سا ثیبٌ– 4-6

 .تفبٔتٓبی ػًذِ ػعهّ اعکهتی ٔ صبف سا َبو ثجشد – 4-7

 

 پنجنجلطو 

 (چشخّ لهجی)لهت آؽُبیی داَؾجٕ ثب فیضیٕنٕژی : ىدف کلی



اىداف ًیژه 

  :پبیبى دانػجٌ قبدر ببغد در
 

. ْبی تؾکیم دُْذِ دیٕاسِ لهت سا َبو ثجشد الیّ -5-1

. آَٓب سا ؽشح دْذ چٓبس دفشِ لهجی سا َبو ثجشد ٔ چگَٕگی جشیبٌ خٌٕ ثیٍ -5-2

. کُذ ْبی لهت سا ثیبٌ يذم ٔکبس دسیچّ -5-3

 .يکبَیغى اَمجبض ػعهّ لهجی سا ؽشح دْذ -5-4

 .دییًَب حیتؾش لهت ػعهّ سادس آٌ ٔلٕع یچگَٕگ ٔ ػًمپتبَغیم  -5-5

 چشخّ لهجی سا ؽشح دْذ -5-6

 تغییشات فؾبس ٔ دجى سا دس غٕل چشخّ لهجی ثیبٌ کُذ -5-7

 استجبغ چشخّ لهجی ٔ انکتشٔکبسدیٕگشاو سا ؽشح دْذ -5-8

 

 غػنجلطو 

 (تذشیک لهجی ٔ گشدػ خٌٕ کشَٔش)لهت آؽُبیی داَؾجٕیبٌ ثب فیضیٕنٕژی : ىدف کلی

اىداف ًیژه 

: در پبیبى دانػجٌ قبدر ببغد

. آَٓب سا َبو ثشدِ ٔ تٕظیخ دْذ اجضای تؾکیم دُْذِ عیغتى تذشیکی ْذایتی ٔ صیش يجًٕػّ -6-1

 يکبَیغى خٕد تذشیکی لهت سا ؽشح دْذ -6-2

 ػٕايم يٕثش ثش تؼذاد ظشثبٌ ٔ لذست اَمجبظی لهت سا ؽشح دْذ -6-3

 .کُذ اَؾؼبثبت ػشٔق کشَٔش سا ثیبٌ -6-4

 سا تٕظیخ دْذ ثیًبسیٓبی ایغکًیک ػعهّ لهت -6-5

 

 ىفتنجلطو 

 (انکتشٔکبسدیٕ گشاو)ثجت انکتشیکی لهت آؽُبیی داَؾجٕیبٌ ثب : ىدف کلی

 

اىداف ًیژه 

: در پبیبى دانػجٌ قبدر ببغد

. دْذ تٕظیخ سا غجیؼیانکتشٔکبسدیٕگشاو ٔیژگیٓبی  -7-1

 سا تٕظیخ دْذ يمیبط ْبی صيبَی ٔ ٔنتبژی َٕاس لهت -7-2

 .يکبَیغى تٕنیذ ٔ ثجت َٕاس لهت سا ؽشح دْذ -7-3

 .اؽتمبلٓبی لهجی سا تٕظیخ دْذ -7-4

 ىػتنجلطو 

 (يکبَیک فؾبسْب ٔ خصٕصیبت فیضیکی گشدػ خٌٕ)فیضیٕنٕژی گشدػ خٌٕ آؽُبیي داَؾجٕیبٌ ثب : ىدف کلی

اىداف ًیژه 

  :در پبیبى دانػجٌ قبدر ببغد
  .سا تٕظیخ دْذسیٕی ٔخٌٕ ػًٕيی گشدػ  -8-1

  .کُذ ٔت ؽشیبَٓب، ٔسیذْب ٔ يٕیشگٓب سا ثیبٌأ تف ؽشح دْذعبختًبٌ ػشٔق سا  -8-2

  .فؾبس خٌٕ سا تؼشیف ٔ فؾبس عیغتٕنی ٔ فؾبس دیبعتٕنی سا تٕظیخ دْذ -8-3

  .ساثطّ ثیٍ فؾبس ٔ جشیبٌ خٌٕ سا تٕظیخ دْذ -8-4

 نين جلطو

  (ثبصگؾت ٔسیذی ٔ جشیبٌ نُف ٔ اَذاصِ گیشی فؾبس خٌٕ)فیضیٕنٕژی گشدػ خٌٕ آؽُبیي داَؾجٕیبٌ ثب : ىدف کلی

 

اىداف ًیژه 

: در پبیبى دانػجٌ قبدر ببغد

  فؾبس َجط ٔ فؾبس يتٕعػ ؽشیبَی سا تؼشیف ٔ يذبعجّ ًَبیذ -9-1

  .فؾبس خٌٕ سا ؽشح دْذسٔػ اَذاصِ گیشی  .-9-2



 .ؽشح دْذ ثش کبس لهتٔ اثشآٌ کشدِ ی سا تؼشیف فؾبس ٔسیذی يشکض -9-3

 جشیبٌ نُف سا دس ثذٌ ؽشح دْذ -9-5

 دىن جلطو

 یسگیيٕ تجبدالت یٔنٕژیصیف ثب داَؾجٕیبٌ آؽُبیي: ىدف کلی

اىداف ًیژه 

: در پبیبى دانػجٌ قبدر ببغد

  .فیهتشاعیٌٕ يٕیشگی سا تؾشیخ ًَبیذ 10-1

  .ػٕايم يٕثش ثش فیهتشاعیٌٕ يٕیشگی سا ؽشح دْذ 10-2

 ؽشح دْذ ظشیت َفٕرپزیشی ػشٔق سا 10-3

م یبزدهجلطو 

 کُتشل ػصجی ٔ ْٕيٕسال گشدػ خٌٕآؽُبیي داَؾجٕیبٌ ثب : ىدف کلی

 

اىداف ًیژه 

: در پبیبى دانػجٌ قبدر ببغد

  .کُُذْٓب ٔ يُجغػ کُُذْٓبی ػشٔلی سا َبو ثشدِ ٔ اثش ْش یک سا ثش فؾبس خٌٕ تٕظیخ دْذ يُمجط -11-1

  .دْذاثش ٔسصػ ٔ خَٕشیضی سا ثش فؾبسخٌٕ ؽشح  -11-2

  .َمؼ عیغتى عًپبتیک ٔ پبساعًپبتیک سا ثش فؾبس خٌٕ تؾشیخ ًَبیذ -11-3

 يشکض يذشکّ ػشٔق ٔ َمؼ آٌ سا دس کُتشل فؾبس خٌٕ ؽشح دْذ -11-4

 .ْبی فؾبسی سا ؽشح دْذ گیشَذِ کُتشل فؾبس خٌٕ اص غشیك -11-5

  .گیشَذْٓبی ؽیًیبیی سا تٕظیخ دْذ کُتشل فؾبس خٌٕ اص غشیك -11-6

کُتشل ْٕسيَٕی جشیبٌ خٌٕ سا ؽشح دْذ  -11-7

م ازدهدًجلطو 

 یخَٕغبص ٔ لشيض یگهجٕنٓب دیتٕل یٔنٕژیصیف ثب داَؾجٕیبٌ آؽُبیي :ىدف کلی

اىداف ًیژه 

  :در پبیبى دانػجٌ قبدر ببغد
. يٕاد تؾکیم دُْذِ خٌٕ سا ؽشح دْذ -12-1

. تفبٔت عشو ٔ پالعًب سا تٕظیخ دْذ -12-2

. کُذ تؼشیفًْبتٕکشیت سا  -12-3

. تٕظیخ دْذگهجٕل لشيض سا  يؾخصبت -12-4

. گهجٕل لشيض سا تٕظیخ دْذ چگَٕگی عبختّ ؽذٌ -12-5

گهجٕل لشيض سا تٕظیخ دْذ ػٕايم يٕثش ثش عبخت  -12-6

. آٌ سا ؽشح دْذ عبختًبٌ ًْٕگهٕثیٍ ٔ إَاع -12-7

. کُذ گهجٕنٓبی لشيض سا ثیبٌ عیکم صَذگی -12-8



 تٕظیخ دْذ إَاع آًَی سا -12-9

 پهی عبیتًی سا ؽشح دْذ -12-10

 ضیسدىنجلطو 

 فیضیٕنٕژی ثُذ آيذٌ خَٕشیضی ٔ اَؼمبد خٌٕآؽُبیي داَؾجٕیبٌ ثب : ىدف کلی

اىداف ًیژه 

  :در پبیبى دانػجٌ قبدر ببغد
. کُذ ًْٕعتبص سا تؼشیف -13-1

. کُذ ٔیژگیٓبی پالکتٓب سا نیغت -13-2

. کُذ اَؼمبد ثیبٌَمؼ اعپبعى ػشٔلی سا دس  -13-3

. چگَٕگی تؾکیم يیخ پالکتی سا ؽشح دْذ -13-4

. يغیشْبی داخهی ٔ خبسجی دس ایجبد نختّ تٕظیخ دْذ -13-5

. کُذ ختّ سا ثیبٌلفبکتٕسْبی خَٕی َیبص دس ایجبد  -13-6

 .اَذالل نختّ سا ؽشح دْذ -13-7

 

 دىنچيبرجلطو 

 یٕی ٔ تجبدل گبصْب دس آنٕئٕنٓبستُفظ ٔ دجًٓبی آؽُبیي داَؾجٕیبٌ ثب فیضیٕنٕژی : ىدف کلی

اىداف ًیژه 

  :در پبیبى دانػجٌ قبدر ببغد

 .آنها را شرح دهذ عول دم و بازدم و هکانیسن -14-1

 حجن های ریوی را شرح دهذ -14-2

  توضیح دهذ دایت کننذه هوا و ناحیه تنفسی راهسیرهای ه -14-3

  .کنذ را تعریف فضای هرده فیسیولوشیک وآناتوهیک -14-4

  .اثر سوپاتیک و پاراسوپاتیک را بر هجاری هوایی شرح دهذ -14-5

. 
 پبنسدىنجلطو 

 یًیر خٌى گردظ یًلٌژیزیف بب دانػجٌیبى آغنبیي: ىدف کلی

اىداف ًیژه 

  :در پبیبى دانػجٌ قبدر ببغد

 گردش خوى ریوی را با رسن شکل توضیح دهذ -15-1

 هختلف گردش خوى ریوی بیاى کنذفشار ها در قسوتهای  -15-2

 .نواحی هختلف جریاى خوى را در ریه ها نام ببرد و شرح دهذ -15-3

 نسبت تهویه به جریاى حوى را در قسوتهای هختلف ریه توضیح دهذ-15-4
ىن غبنسدجلطو 

 اَتمبل گبصْبی تُفغی دس خٌٕ آؽُبیي داَؾجٕیبٌ ثب فیضیٕنٕژی: ىدف کلی

اىداف ًیژه 

  :دانػجٌ قبدر ببغددر پبیبى 
  .فؾبس عًٓی سا تؼشیفکُذ 16-1
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