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 گوارش  دستگاهمكانيسمهاي عملكردي با ساختار کلی دستگاه گوارش بدن انسان و آشنایی دانشجو   هدف کلی:
 

 : در پایان دوره دانشجو قادر خواهد بود  اهداف اختصاصی:

 حيطه شناختی: 

 توضيح دهد.  نگی فعاليت عصبی در لوله گوارش راچگو  -1

 آشنا شود.  با اعمال حرکتی و ترشحی در دستگاه گوارش -2

 ونگی پدیده هضم و جذب را توضيح دهد. چگ -3

 . جدار شكم را بداند و عروق و اعصاب آن را فرا گيرد و موقعيت احشاء درون شكم را فرا گيرد -4

 . بشناسد احشاء درون شكم و لگن را -5

 . هاي آن بشناسد و انواع فتق را فراگيردبا کانال اینگوئنال آشنا شود و جداره  -6

 .ن را فراگيردبافت دستگاه گوارش و غدد ضميمه آ  نحوه تكوین و -7

 

 حيطه عاطفی:

 در بحث هاي 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 تعيين شده تكاليف خود را به دقت -3

 عات قبلی مشخص نماید.ایگاه آن را نسبت به یادگيري موضو پس از یادگيري هر موضوع جدید، بتواند ج-4
 

 طرح سؤال ازمباحث قبلی -3معرفی درس بعدي -2. حضوروغياب 1استاد: فعاليت 
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 (.روشی را که با هدف هاي آموزشی و ویژگيهاي فراگيران بيشتر تناسب دارد ).و ..... ایفاي نقشپرسش و پاسخ، سخنرانی، شيوه تدریس: 

 پاورپوینتوایت برد،  وسایل کمک آموزشی: 
 

 شرکت در جلسات کالسی و طرح سؤال در مواردي که براي وي مورد ابهام است.  چگونگی فعاليت دانشجو:

   انجام و ارسال تكاليف تعيين شده -پاسخگویی به سواالت کالسی تكاليف دانشجو:

 نمره تشویقی(.  1نمره آناتومی( و فعاليت کالسی )تا  7نمره بافت و جنين شناسی+ 7نمره فيزیولوژي+  6پایان ترم )آزمون کتبی  نحوه ارزیابی دانشجو:

 جدول زمانبندی درس               

 استاد درس  رئوس مطالب  تاريخ رديف

 پریسا جمالزائی بررسی ساختار عمومی دستگاه گوارش، بافت شناسی حفره دهانی، حلق   1401/ 7/ 20 1

 پریسا جمالزائی دندان، مري، معده بافت شناسی 1401/ 7/ 27 2

 پریسا جمالزائی روده بزرگ روده باریک، بافت شناسی  1401/ 8/ 4 3

 پریسا جمالزائی پانكراس  ،بافت شناسی غدد بزاقی 1401/ 8/ 11 4

 پریسا جمالزائی بررسی نحوه تكوین دستگاه گوارش در دوران جنينی و  کبد، کيسه صفرا بافت شناسی 1401/ 8/ 18 5

 پریسا جمالزائی بررسی نحوه تكوین دستگاه گوارش در دوران جنينی ادامه  1401/ 8/ 25 6

 زینب شاکرین  تقسيم بندي جدار شكم و بررسی عروق و اعصاب سطحی 1401/ 7/ 12 7

 زینب شاکرین  عضالت جدار شكم، آناتومی کانال اینگوئنال  1401/ 7/ 19 8

 زینب شاکرین  طحال پانكراس، کبد، آشنایی با حفره صفاقی، آناتومی معده، دوازده، 1401/ 7/ 26 9

 زینب شاکرین  شكم  روده باریک، روده بزرگ، عروق و اعصاب دیواره خلفی 1401/ 8/ 3 10

11 20 /7 /1401 

روده اي و نقش تنظيمی آن   -آشنایی با اصول عملكردي دستگاه گوارش، سيستم عصبی

بر حرکت و ترشح در لوله گوارش، مطالعه گردش خون در کل دستگاه گوارش به ویژه  

 پرزها

 آزاده یزدي

12 27 /7 /1401 
آشنایی مرحله به مرحله با فرایندها و مكانيسمهاي دریافت مواد غذایی،مطالعه حرکات  

 بخشهاي مختلف لوله گوارش با توجه به عملكرد فيزیولوژیک آنها  

 آزاده یزدي

13 4 /8 /1401 
مطالعه ترشحات مختلف موجود در بخشهاي مختلف لوله گوارش و عوامل تنظيم کننده  

 ترشح آنها 

 آزاده یزدي

 آزاده یزدي مطالعه ترشحات غدد ضميمه گوارش شامل بزاق، پانكراس و صفرا  1401/ 8/ 11 14

 آزاده یزدي مكانيسم هضم و جذب انواع مواد از جدار لوله گوارش  1401/ 8/ 18 15

 آزاده یزدي آشنایی کلی با متابوليسم کربوهيدراتها، چربی ها و پروتئينها  1401/ 8/ 25 16

 جبرانی  17
بررسی عملكرد کبد در ارتباط با دستگاه گوارش، عوامل موثر بر تنظيم دریافت غذا و  

 اشتها 

 آزاده یزدي



 آزاده یزدي بررسی اجمالی اختالالت گوارشی  جبرانی  18
 

 

 

 منابع: 

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

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

 هال آخرین ویرایش-فيزیولوژي گایتون

 تألیف دکتر بهرام الهی    آناتومی تنه 

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

 ه دکتر رضا شیرازی، آخرین ویرایشتألیف ریچارد درک جلد اول تنه ترجم  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 

 


