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 جلسه اول

    پپتیدهای تنظیم کننده در دستگاه گوارشآشنايي با : جلسه اول هدف کلی

 جلسه اول اهداف ویژه

  قادر باشد: دانشجو در پایان

 

 خصوصیات عمومي پپتیدهای گوارشي را توضیح دهد.  -1-1

 

   .ساختار شیمیايي هورمونهای گوارشي را توضیح دهد -2-1

 

 .   شرح دهد اعمال هورمونهای مختلف و تداخل اعمال آنها را با يکديگر  -3-1

 

  تقسیم بندی هورمونهای مختلف گوارشي را توضیح دهد. -4-1

 

 دومجلسه 

 تنظیم عصبي و عضله صاف دستگاه گوارشآشنايي با : دومجلسه  هدف کلی

 دومجلسه  اهداف ویژه

  قادر باشد: دانشجو در پایان
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  قادر باشد: شجودان در پایان
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 چهارمجلسه 

 ي با عمل تخلیه معده و عوامل تنظیم کننده آنآشناي: چهارمجلسه  هدف کلی

 چهارمجلسه  اهداف ویژه

  قادر باشد: دانشجو در پایان

 

 انقباض منطقه دهاني معده را شرح دهد.   -1-4
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 پنجمجلسه 

 مکانیسم حرکات روده کوچکشناخت : پنجمجلسه  هدف کلی

 پنجمجلسه  اهداف ویژه

  قادر باشد: دانشجو در پایان

 

   انواع انقباضات روده کوچک را تشريح نمايد. -1-5

 

    الگوی انقباضات بخش های مختلف روده کوچک را توضیح دهد.   -2-5

    



 ه کوچک را شرح دهد. نحوه تنظیم انقباضات رود -3-5

      

 ششمجلسه 

  مکانیسم حرکات روده بزرگشناخت : ششمجلسه  هدف کلی

 ششمجلسه  اهداف ویژه

  قادر باشد: دانشجو در پایان

 

 انقباضات سکوم و کولون صعودی را شرح دهد. اصول پايه   -1-6

 

 انقباضات کولون نزولي و سیگموئید را شرح دهد.اصول پايه  -2-6

 

 رکات رکتوم و کانال آنال را شرح دهد.  ح -3-6

  

  نحوه کنترل حرکات روده بزرگ را شرح دهد.   -4-6

 

 هفتمجلسه 

 آشنايي با مکانیسم ترشح و تنظیم بزاق: هفتمجلسه  هدف کلی

 هفتم جلسه اهداف ویژه

  قادر باشد: دانشجو در پایان

 

 وظايف مختلف بزاق و انواع آنرا شرح دهد. -1-7

 

 مي و عصب دهي غدد بزاقي را توضیح دهد.آناتو -2-7

 

 ترکیب بزاق در شرايط مختلف را شرح دهد.  -3-7

 

 سطوح مختلف تنظیم ترشح بزاق را شرح دهد. -4-7

 

 هشتمجلسه 

 شناخت ترشحات معده: هشتمجلسه  هدف کلی

 هشتم جلسه اهداف ویژه

  قادر باشد: دانشجو در پایان
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 مکانیسم ترشح اسید معده و الکترولیتهای آن را توضیح دهد. -2-8

 

 عوامل تنظیم کننده ترشح اسید معده را توضیح دهد. -3-8



 

 ترشح پپسین از معده و تنظیم ترشح آنرا شرح دهد. -4-8

 

 جزئیات ترشح فاکتور داخلي و عملکرد آنرا شرح دهد. -5-8

 

 معده را شرح دهد. عوامل مرتبط با رشد مخاط -6-8

 

 نهمجلسه 

 شناخت ترشحات پانکراسنهم: جلسه  هدف کلی

 نهم جلسه اهداف ویژه

  قادر باشد: دانشجو در پایان

 

 مکانیسم ترشح آب و الکترولیتها توسط پانکراس را شرح دهد. -1-9
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 دهمجلسه 

 1 -آشنايي با نحوه ترشح صفرا و عملکرد کیسه صفرا دهم: جلسه  هدف کلی

 دهم جلسه اهداف ویژه

  قادر باشد: دانشجو در پایان

 

 سیستم صفراوی را بطور اجمال تشريح نمايد. -1-11
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 یازدهمجلسه 

 2 -آشنايي با نحوه ترشح صفرا و عملکرد کیسه صفرا یازدهم: جلسه  هدف کلی

 یازدهم جلسه ویژه اهداف

  قادر باشد: دانشجو در پایان
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 1 -غذايي  آشنايي با مکانیسم هضم و جذب مواددوازدهم: جلسه  هدف کلی

 دوازدهم جلسه اهداف ویژه

  قادر باشد: دانشجو در پایان

 

 فرايند عمومي هضم غذا در روده را شرح دهد. -1-12

 

 فرايند عمومي جذب را در دستگاه گوارش شرح دهد. -2-12
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 سیزدهمجلسه 

 2 -آشنايي با مکانیسم هضم و جذب مواد غذايي سیزدهم: جلسه  هدف کلی

 سیزدهم جلسه اهداف ویژه

 قادر باشد: دانشجو در پایان

 

 هضم و جذب کربوهیدراتها را توضیح دهد. -1-13

 

 تنظیم جذب کربوهیدراتها را توضیح دهد. -2-13

 

 ذب کربوهیدراتها را شرح دهد. اختالالت مربوط به ج -3-13

 

 هضم و جذب پروتئینها را توضیح دهد.  -4-13

 

 چهاردهمجلسه 

 3 -آشنايي با مکانیسم هضم و جذب مواد غذايي چهاردهم: جلسه  هدف کلی

 چهاردهم جلسه اهداف ویژه

 قادر باشد: دانشجو در پایان

 

 هد.اختالالت مربوط به هضم و جذب پروتئینها را توضیح د -1-14



 

 هضم و جذب چربیه را شرح دهد. -2-14

 

 وقايع داخل سلولي و مسیرهای آسیله شدن مجدد چربیها را شرح دهد. -3-14

 

 ناهنجاريهای مربوط به هضم و جذب چربیها را شرح دهد.  -4-14

 

  ويتامین ها و اختالالت مربوط به جذب آنها را توضیح دهد. -5-14

 

 دهمپانزجلسه 

 1 –شناخت مکانیسم جذب آب و الکترولیتها دهم: نزپاجلسه  هدف کلی

 دهمپانز جلسه اهداف ویژه

 قادر باشد: دانشجو در پایان

 

 جريان دو طرفه مايع در روده را شرح دهد. -1-15

 

 محتوای يوني مايع داخل روده را توضیح دهد. -2-15

 

 مسیرها و فرايندهای انتفالي در روده را توضیح دهد.  -3-15

 

 کلرايد را شرح دهد.-رايند انتقال سديمف -4-15

 

 انزدهمشجلسه 

 2 -شناخت مکانیسم جذب آب و الکترولیتها انزدهم: شجلسه  هدف کلی

 انزدهمش جلسه اهداف ویژه

 قادر باشد: دانشجو در پایان

 

 مکانیسم جذب و ترشح آب در روده را شرح دهد. -1-16

 

 ترشح را در روده تشريح نمايد. -2-16

 

 کانیسم جذب کلسیم را توضیح دهد.م -3-16

 

 مکانیسم جذب آهن را شرح دهد. -4-16

 

 همهفدجلسه 

 آشنايي با نحوه تنظیم دريافت غذادهم: هفجلسه  هدف کلی

 دهمهف جلسه اهداف ویژه



 قادر باشد: دانشجو در پایان

 

 نحوه کنترل اشتها را توضیح دهد. -1-17

 

 شرح دهد. نقش سیستم عصبي در کنترل اشتها را -2-17

 

 نقش سیستم اندوکرين در کنترل اشتها را شرح دهد. -3-17
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 جش و ارزشیابی سن

سهم از نمره کل)بر  روش       آزمون

 حسب درصد(

 ساعت تاریخ 

 ضمن درس هر جلسه درصد نمره کل 21 پرسش و پاسخ و کالسی کوئیز

 ظهر 12 14/8/98 درصد نمره کل 21 چند گزينه ای ترم آزمون میان 

بر اساس برنامه  درصد نمره کل 71 چند گزينه ای آزمون پایان ترم

 ش دانشکدهآموز

 

حضور فعال در 

 کالس

   تاثیر مثبت بر نمره کل 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 تحویل:                          تاریخ ارسال:                                   تاریخ ارسال :



 کارشناسی ارشد فیزیولوژیدانشجویان گوارش تخصصی فیزیولوژی  جدول زمانبندی درس

 21-22شنبه سه  : کالسروز و ساعت 

 

 مدرس موضوع هر جلسه تاریخ جلسه

 دکتر نجفي    پپتیدهای تنظیم کننده در دستگاه گوارشبا  آشنايي 2/7/98 1

 دکتر نجفي تنظیم عصبي و عضله صاف دستگاه گوارشآشنايي با  9/7/98 2

 دکتر نجفي مکانیک عمل بلع و تنظیم آنشناخت  16/7/98 3

 دکتر نجفي آشنايي با عمل تخلیه معده و عوامل تنظیم کننده آن 23/7/98 4

 دکتر نجفي مکانیسم حرکات روده کوچکت شناخ 31/7/98 5

 دکتر نجفي مکانیسم حرکات روده بزرگشناخت  7/8/98 6

 دکتر نجفي آشنايي با مکانیسم ترشح و تنظیم بزاق 14/8/98 7

 دکتر نجفي شناخت ترشحات معده 21/8/98 8

 دکتر نجفي شناخت ترشحات پانکراس 28/8/98 9

 دکتر نجفي 1 -فرا و عملکرد کیسه صفرا آشنايي با نحوه ترشح ص 5/8/98 11

 دکتر نجفي 2 -آشنايي با نحوه ترشح صفرا و عملکرد کیسه صفرا  12/9/98 11

 دکتر نجفي 1 -آشنايي با مکانیسم هضم و جذب مواد غذايي  19/9/98 12

 دکتر نجفي 2 -آشنايي با مکانیسم هضم و جذب مواد غذايي  26/9/98 13

 دکتر نجفي 3 -ا مکانیسم هضم و جذب مواد غذايي آشنايي ب 3/9/98 14

 دکتر نجفي 1 –شناخت مکانیسم جذب آب و الکترولیتها  11/11/98 15

 دکتر نجفي 2 -شناخت مکانیسم جذب آب و الکترولیتها  17/11/98 16

 دکتر نجفي آشنايي با نحوه تنظیم دريافت غذا 24/11/98 17

 


