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 پسضکی دانطکده

ترمی  قالب نگارش طرح درش
 

        تنفس و گوارش ،قلب و ػروقػلوم تطریح دستگبه :   ػنواى درس 

 پسضکی دوم دانطجویبى ترم  :هخبطببى  

                                                                                     (ػولی 39/0تئوری،  37/0)سهن استبد از واحذ              (85/1تئوری، ػولی  35/2)  :تؼذادواحذ

 آزاد :سبػت پبسخگویی به سواالت فراگیر

 10/8-10/10 چهبر ضنبهو   15/10-15/12ضنبه سه : زهبى ارائه درس

 98-99نیوسبل اول سبل تحصیلی 

 دکتر آزیتب فراهرزی :هذرس 
 هقذهبت ػلوم تطریح :درس پیص نیبز

 

 :هذف کلی درس 

        هبی دستگبه قلب و ػروق، تنفس و گوارش ببفت فراسبختبر و سبختبر بب آضنبیی

( جهت هر جلسه یک هذف: )هذاف کلی جلسبت ا

 آؼٌایی با بافت قلب ٍ دظتگاُ گردغ خَى :اول هذف کلی جلسه

ظيعتن . دّذالیِ ّای هختلف قلب را ؼرح . ظاختواى بافت ؼٌاظی قلب را تَضيح دّذ :اول اهذاف ویژه جلسه

. هاى اًَاع عرٍق را ؼرح دّذظاخت. دیَاُ ّای هختلف دیَارُ عرٍق را ؼرح دّذ .ّذایتی قلب را تَضيح دّذ

ظاختواى جعن . با تَجِ بِ ظاختواى ره خًَی عول آًرا ؼرح دّذ . ى اًَاع عرٍق خًَی را هقایعِ مٌذظاختوا

 .لٌفاٍی را ؼرح دّذ غذدظيعتن  .را تَضيح دّذٍزّای ؼریاًی ٍریذی مارٍتيذ ، ظيٌَض مارٍتيذ ٍ آًاظتَم

مرد جْت درك اختالالت ظاختواًی ٍ عولدر بافت ؼٌاظی دظتگاُ تٌفط  آؼٌایی با : دوم هذف کلی جلسه

 ظيعتن 

اپی تليَم تٌفعی ٍ اًَاع ظلَلْای آى را .  قعوتْای هختلف دظتگاُ تٌفط را ًام ببرد : دوم جلسهاهذاف ویژه 

قعوتْای هختلف ایي دظتگاُ را از لحاظ بافت  . را ؼرح دّذهاى عوَهی دظتگاُ تٌفط ظاخت.  تَضيح دّذ

ظاختواى بافت ؼٌاظی ظيٌَظْای پاراًازال را . را تَضيح دّذَّایی  –ظذ خًَی  . ؼٌاظی باّن هقایعِ مٌذ

 . دّذ ؼرحظاختواى پردُ جٌب را .  تَضيح دّذ

 بافت مردجْت درك اختالالت ظاختواًی ٍ عول درگَارغ  بافت ؼٌاظی دظتگاُ آؼٌایی : سوم هذف کلی جلسه

بِ حفرُ دّاى هثل  هرتبطظاختواًْای  .ؼرح دّذظاختواى عوَهی دظتگاُ گَارغ را : سوم اهذاف ویژه جلسه

بافت ؼٌاظی هری ٍ ًَاحی هعذُ  .را تَضيح دّذ (عاج، هيٌا، پریَدًٍتيَم)دًذاى  ّوچٌيي ٍ پاپيالّای زباًی زباى

قعوتْای هختلف ایي دظتگاُ را  .بافت ؼٌاظی ٍ ظلَلْای رٍدُ باریل ٍ رٍدُ بسره را تَضيح دّذ. درا ؼرح دُ

 .از لحاظ بافت ؼٌاظی باّن هقایعِ مٌذ

  دظتگاُ گَارغاعضاء ضويوِ بافت ؼٌاظی آؼٌایی  :چهبرم هذف کلی جلسه

ظلَلْای اپيتليالی ٍاحذّای ترؼحی . ظاختار بافتی جَاًِ ّای چؽایی را ؼرح دّذ: چهبرم اهذاف ویژه جلسه

بافت ؼٌاظی عولنردی لَزالوعذُ را . ٍیصگيْای اختصاصی ّر گرٍُ از غذد بساقی را ؼرح دّذ. بساق را تَضيح دّذ

ظاختار ظيٌَزٍئيذ  .ّپاتَظيت ّا ٍ لَبَل ّای مبذی را تَضيح دّذ. ظاختار بافتی مبذ را ؼرح دّذ. تَضيح دّذ

را از  اعضاءقعوتْای هختلف ایي . ظاختار هجراٍی صفراٍی ٍ ميعِ صفرا را تَضيح دّذ. مبذی را ؼرح دّذ

 .لحاظ بافت ؼٌاظی باّن هقایعِ مٌذ
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 در پبیبى دانطجو قبدر ببضذ
 .قلب ٍ دظتگاُ گردغ خَى را تَضيح دّذ ظاختار هينرٍظنَپی .1

مرد ظيعتن ؼرح جْت درك اختالالت ظاختواًی ٍ عولرا در  دظتگاُ تٌفطظاختار هينرٍظنَپی  .2

 .دّذ
تَضيح  بافت مردجْت درك اختالالت ظاختواًی ٍ عول را دردظتگاُ گَارغ ظاختار هينرٍظنَپی  .3

 .دّذ

. را ؼرح دّذ دظتگاُ گَارغظاختار هينرٍظنَپی اعضاء ضويوِ  .4

 

 :هنببغ

بافت ؼٌاظی جاى مَئيرا 

 بافت ؼٌاظی جعفر ظليواًی

، اهتحاى ُطَل جلط در ض اظتاد هحَری بِ ؼنل ظخٌراًی ٍ پرظػ ٍ پاظخیرٍغ تذر :ش تذریسرو

 ٍ عولی یمتب

 ، هاشیلبرد ٍایت پرٍشمتَر، ماهپيَتر، ٍیذئَ :وسبیل آهوزضی 

 
سنجص و ارزضیابی  

بر حسب )سهم از نمره کلروش       آزمىن 
( درصد

ساعت تاریخ  

////////////////////////  وسط ترم 6 چند گزینه ای  ترم آزمىن میان 

  پایان ترم 10 چند گزینه ایآزمىن پایان ترم 

حضىر فعال در 
کالش 

  هر جلسه 4 پاظخ ٍ پرظػ

 

 :هقررات کالس و انتظبرات از دانطجو

 بعذجْت جلعِ  آهادگی ٍ تذریط از پط جلعِ ّر درظی هطالب هطالعِ مالض، در داًؽجَیاى فعال حضَر
 

: دانشکده EDOنبم و امضبی مسئول:                نبم و امضبی مدیر گروه:             ی مدرسنبم و امضب

 :تبریخ ارسبل :                                   تبریخ ارسبل:                          تبریخ تحویل
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    ػلوم تطریح دستگبه قلب و ػروق، تنفس و گوارش جذول زهبنبنذی درس

       10/8-10/10ضنبه چهبر و   10 /15-15/12ضنبه سه 

 98-99نیوسبل اول سبل تحصیلی 

 

 هذرس هوضوع هر جلسه              تبریخ جلسه

 دمتر آزیتا فراهرزی ببفت قلب و دستگبه گردش خوى 5/9/98 1

 دمتر آزیتا فراهرزی تنفسببفت ضنبسی دستگبه  بب آضنبیی 6/9/98 2

 دمتر آزیتا فراهرزی ببفت ضنبسی دستگبه گوارش بب آضنبیی 12/9/98 3

دمتر آزیتا فراهرزی  دستگبه گوارشاػضبء ضویوه ببفت ضنبسی  بب آضنبیی 13/9/98 4

 

 

 

 

 

 

 

 
 


