
 

 به نام خدا

 دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه 

 پزشكيدانشكده  

 (98-99طرح درس)نیمسال اول

 

 

 

 ۳سراسری ترم  پزشکیدانشجویان  مخاطبان:                                   فیزیولوژی گوارش عنوان درس:

  1-۳شنبه  چهار سواالت فراگیر: ساعت پاسخگویی به                                                    /. واحد8 تعدادواحد:

 دکتر هوشنگ نجفی  مدرس:                                   8-10شنبه یکرس: زمان ارائه د

  گوارشآناتومی سیستم  پیش نیاز: درس

 

 

  در انسان  گوارشآشنایی دانشجویان با مکانیسم عملکرد دستگاه  هدف کلی درس :

 

 

 جلسه یک هدف(هداف کلی جلسات : )جهت هر ا

 

 حرکت، کنترل عصبي و گردش خون    -آشنايي با اصول عمومي عمل دستگاه گوارش -1

    

 آشنايي با نحوه پیش راندن و مخلوط کردن غذا در لوله گوارش -2

  

  1شناخت اعمال ترشحي لوله گوارش  -3

    

  2شناخت اعمال ترشحي لوله گوارش  -4

    

 رششناخت نحوه هضم در لوله گوا -5

 

 شناخت نحوه جذب در لوله گوارش -6

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ویژه به تفکیک اهداف کلی هر جلسهاهداف 

 

 جلسه اول

 حرکت، کنترل عصبي و گردش خون -آشنايي با اصول عمومي عمل دستگاه گوارش: جلسه اول هدف کلی

 جلسه اول اهداف ویژه

  قادر باشد: دانشجو در پایان

 

 . دستگاه گوارش را توضیح دهديک ديواره تشريح فیزيولوژ -1-1

 

 .  هر کدام در دستگاه گوارش را شرح دهدانواع پتانسیل عمل و نحوه بوجود آمدن   -2-1

 

 . ط سیستم عصبي آنتريک را توضیح دهدنحوه کنترل اعمال دستگاه گوارش توس -3-1

 

 رفلکسهای موجود در دستگاه گوارش و اثر آنها بر اعمال آنرا توضیح دهد.   -4-1

 

 انواع حرکات دستگاه گوارش و نحوه بوجود آمدن آنها را توضیح دهد.       -5-1

 

 دومجلسه 

 آشنايي با نحوه پیش راندن و مخلوط کردن غذا در لوله گوارش: دومجلسه  هدف کلی

 دومجلسه  اهداف ویژه

  قادر باشد: دانشجو در پایان

 

 .   بطور کامل توضیح دهدبلع و نحوه تنظیم آنها را مراحل مختلف جويدن و  -1-2

 

 .  وامل تنظیم کننده تخلیه را شرح دهداعمال حرکتي و انبار کنندگي معده، نحوه انقباض و تخلیه آن، و ع -2-2

  

 .غذا در روده کوچک و بزرگ را توضیح دهدنحوه پردازش  -3-2

  

 را بطور کامل شرح دهد.مکانیسم رفلکس اجابت مزاج  -4-2

 

 سومجلسه 

 1شناخت اعمال ترشحي لوله گوارش : سومسه جل هدف کلی

 سومجلسه  اهداف ویژه

  قادر باشد: دانشجو در پایان

 

 .  ي ترشح در دستگاه گوارش را توضیح دهداصول عموم -1-3

 



 . ک و ترشح غدد لوله گوارش را شرح دهدمکانیسم پايه تحري -2-3

 

 .  دهدترکیب و تنظیم ترشح بزاق را توضیح نحوه ساخت، ترشح،  -3-3

  

 .  گاه آنها و اهمیت هرکدام را شرح دهدانواع سلولهای ترشح کننده موکوس، جاي -4-3

 

  توضیح دهد. انواع سلولهای ترشحي معده، ترشحات آنها و فاکتورهای تنظیم کننده آنرا  -5-3

 

 چهارمجلسه 

 2شناخت اعمال ترشحي لوله گوارش : چهارمجلسه  هدف کلی

 چهارمجلسه  اهداف ویژه

  قادر باشد: دانشجو در پایان

 

 .و نحوه تنظیم ترشح آنها را توضیح دهد آنزيمهای گوارشي پانکراس -1-4

 

 .عوامل تحريکي و مهاری آنرا شرح دهدنحوه ساخته شدن و ترشح صفرا و   -2-4

 

 .  نحوه ساخته شدن آنرا کامالً شرح دهدمنابع بیکربنات ترشح شده به روده باريک و  -3-4

  

 را کامل توضیح دهد.ترشحات روده باريک  -4-4

 

 ترشحات روده فراخ و عوامل موثر بر آنرا شرح دهد.   -5-4

 

 .  در هضم و جذب چربیها را شرح دهدوظايف صفرا  -6-4

 

 پنجمجلسه 

 شناخت نحوه هضم در لوله گوارش: پنجمجلسه  هدف کلی

 پنجمجلسه  اهداف ویژه

  قادر باشد: دانشجو در پایان

 

 شرح دهد.   مراحل هضم کربوهیدراتها در دهان، معده و روده را -1-5

 

 .   در هر مرحله و اهمیت هرکدام را توضیح دهدهضم کربوهیدراتها موثر در  آنزيمهای -2-5

    

 .ا توضیح دهدمراحل هضم پروتئینها و آنزيمهای درگیر در آنر -3-5

      

 .ببرد وسط آنزيمهای مختلف را نامنحوه هضم چربیها ت -3-5

 



 ششمجلسه 

 در لوله گوارش جذب مواد غذاييشناخت نحوه : ششمجلسه  هدف کلی

 ششمجلسه  اهداف ویژه

  قادر باشد: دانشجو در پایان

 

 توضیح دهد.اصول پايه جذب در لوله گوارش را   -1-6

 

 .  را شرح دهدساختار ريز بیني سطح جذبي روده باريک  -2-6

 

 .اتها و ناقلهای آنها را توضیح دهدیدرکربوه نحوه جذب انواع -2-6

  

 .  سم سلولي جذب پروتئینها را شرح دهدمکانی -3-6

      

 .بیها و ورود آنها به خون را شرح دهدمراحل مختلف جذب چر -4-6

  

 مراحل جذب آهن از دستگاه گوارش را کامالً توضیح دهد.   -5-6

 

 .  وه جذب انواع ويتامینها را توضیح دهدنح -6-6

 

 

 فیزيولوژی پزشکي گايتون و هال   -1 ابع:من

          

 

 و بحث گروهي سخنراني، پرسش و پاسخ در کالس روش تدریس:
 

 

 نمايش فیلم آموزشي   – برد وايت – دئوپروژکتوريو وسایل آموزشی :
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 سنجش و ارزشیابی 

سهم از نمره کل)بر  روش       آزمون

 حسب درصد(

 ساعت تاریخ 

 ضمن درس هر جلسه درصد نمره کل 11 پرسش و پاسخ کوئیز

 31/12 3/9/98 درصد نمره کل 21 چند گزينه ای ترم آزمون میان 

بر اساس برنامه  درصد نمره کل 01 چند گزينه ای آزمون پایان ترم

 آموزش دانشکده

 

حضور فعال در 

 کالس

   مره کلتاثیر مثبت بر ن حضور و غیاب 

 

 رعایت نظم کالسی.  –فعال و موثر در کالس  ،به موقعحضور  مقررات کالس و انتظارات از دانشجو:

 
 

 دانشکده: EDOنام و امضای مدرس:             نام و امضای مدیر گروه:                نام و امضای مسئول

 تاریخ ارسال :                             تاریخ تحویل:                          تاریخ ارسال:      



 ۳سراسری ترم پزشکی دانشجویان فیزیولوژی گوارش  جدول زمانبندی درس

 8-10شنبه یک روز و ساعت جلسه :

 

 مدرس موضوع هر جلسه تاریخ جلسه

1 12/8/98 
 

حرکت،  -آشنايي با اصول عمومي عمل دستگاه گوارش

 کنترل عصبي و گردش خون

 دکتر نجفي

آشنايي با نحوه پیش راندن و مخلوط کردن غذا در  19/8/98 2

 لوله گوارش

 دکتر نجفي

3 26/8/98 
 

 دکتر نجفي 1شناخت اعمال ترشحي لوله گوارش 

4 3/9/98 
 

 دکتر نجفي 2شناخت اعمال ترشحي لوله گوارش 

5 11/9/98 
 

 دکتر نجفي شناخت نحوه هضم در لوله گوارش

6 10/9/98 
 

 دکتر نجفي جذب در لوله گوارششناخت نحوه 

 


