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 پسضکی دانطکده

ترمی  قالب نگارش طرح درش
 

    (ببفت ضنبسی) تنفس و گوارشػلوم تطریح دستگبه :   ػنواى درس 

 پسضکی دوم دانطجویبى ترم  :هخبطببى  

                                                                                     (ػولی 29/0تئوری،  27/0)سهن استبد از واحذ              (15/1تئوری، ػولی  55/1)   :تؼذادواحذ

 15/10-15/12ضنبه سه : زهبى ارائه درس

 98-99نیوسبل دوم سبل تحصیلی 

 آزاد :سبػت پبسخگویی به سواالت فراگیر

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

 

 :هذف کلی درس 

        هبی دستگبه تنفس و گوارش ببفت اسبختبرفر و سلولیسبختبر بب آضنبیی

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

مرد جْت درك اختالالت ظاختواًی ٍ عولدر تافت ؼٌاظی دظتگاُ تٌفط  آؼٌایی تا : اول هذف کلی جلسه

 ظیعتن 

ي ٍ اًَاع ظلَلْاي آى را اپی تلیَم تٌفط.  قعوتْاي هختلف دظتگاُ تٌفط را ًام تثرد : اول جلسهاهذاف ویژه 

قعوتْاي هختلف ایي دظتگاُ را از لحاظ تافت  . را ؼرح دّذظاختواى عوَهی دظتگاُ تٌفط .  تَضیح دّذ

ظاختواى تافت ؼٌاظی ظیٌَظْاي پاراًازال را . را تَضیح دّذَّایی  –ظذ خًَی  . ؼٌاظی تاّن هقایعِ مٌذ

 . دّذ ؼرحظاختواى پردُ جٌة را .  تَضیح دّذ

 تافت مردجْت درك اختالالت ظاختواًی ٍ عول درتافت ؼٌاظی دظتگاُ گَارغ  آؼٌایی : ومد کلی جلسه هذف

تِ حفرُ دّاى هثل  هرتثطظاختواًْاي  .ؼرح دّذظاختواى عوَهی دظتگاُ گَارغ را : ومد اهذاف ویژه جلسه

تافت ؼٌاظی هري ٍ ًَاحی هعذُ  .درا تَضیح دُ (عاج، هیٌا، پریَدًٍتیَم)دًذاى  ّوچٌیي ٍ پاپیالّاي زتاًی زتاى

قعوتْاي هختلف ایي دظتگاُ را  .تافت ؼٌاظی ٍ ظلَلْاي رٍدُ تاریل ٍ رٍدُ تسره را تَضیح دّذ. را ؼرح دّذ

 .از لحاظ تافت ؼٌاظی تاّن هقایعِ مٌذ

  دظتگاُ گَارغاعضاء ضویوِ تافت ؼٌاظی آؼٌایی  :سوم هذف کلی جلسه

ظلَلْاي اپیتلیالی ٍاحذّاي ترؼحی . افتی جَاًِ ّاي چؽایی را ؼرح دّذظاختار ب: سوم اهذاف ویژه جلسه

تافت ؼٌاظی عولنردي لَزالوعذُ را . ٍیصگیْاي اختصاصی ّر گرٍُ از غذد تساقی را ؼرح دّذ. تساق را تَضیح دّذ

ظاختار ظیٌَزٍئیذ  .ّپاتَظیت ّا ٍ لَتَل ّاي مثذي را تَضیح دّذ. ظاختار تافتی مثذ را ؼرح دّذ. تَضیح دّذ

را از  اعضاءقعوتْاي هختلف ایي . ظاختار هجراٍي صفراٍي ٍ میعِ صفرا را تَضیح دّذ. مثذي را ؼرح دّذ

 .لحاظ تافت ؼٌاظی تاّن هقایعِ مٌذ

 

 

 در پبیبى دانطجو قبدر ببضذ

مرد ظیعتن ؼرح جْت درك اختالالت ظاختواًی ٍ عولرا در دظتگاُ تٌفط ظاختار هینرٍظنَپی  .1

 .دّذ
تَضیح  تافت مردجْت درك اختالالت ظاختواًی ٍ عول را دردظتگاُ گَارغ ظاختار هینرٍظنَپی  .2
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 .دّذ

. را ؼرح دّذ دظتگاُ گَارغظاختار هینرٍظنَپی اعضاء ضویوِ  .3

 

 :هنببغ

تافت ؼٌاظی جاى مَئیرا 

 تافت ؼٌاظی جعفر ظلیواًی

، اهتحاى ُطَل جلط در پاظخض اظتاد هحَري تِ ؼنل ظخٌراًی ٍ پرظػ ٍ يرٍغ تذر :روش تذریس

 ٍ عولی يمتة

 ، هاشیلترد ٍایت پرٍشمتَر، ماهپیَتر، ٍیذئَ :وسبیل آهوزضی 

 
سنجص و ارزضیابی  

بر حسب )سهم از نمره کلروش       آزمىن 
( درصد

ساعت تاریخ  

////////////////////////   به دلیل سهن کن از کل واحد  - ترم آزمىن میان 

  پایان ترم 15 چند گسینه ایآزمىن پایان ترم 

حضىر فعال در 
کالش 

 هر جلسه 5 پاظخ ٍ پرظػ
 شفاهی

 

 

 :هقررات کالس و انتظبرات از دانطجو

 تعذجْت جلعِ  آهادگی ٍ تذریط از پط جلعِ ّر درظی هطالة هطالعِ مالض، در داًؽجَیاى فعال حضَر
 

: دانشکده EDOنبم و امضبی مسئول               : نبم و امضبی مدیر گروه:             نبم و امضبی مدرس

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

   10 /15-15/12ضنبه سه 

 98-99سبل تحصیلی  دومنیوسبل 

 

 هذرس هوضوع هر جلسه              تبریخ جلسه

 دمتر آزیتا فراهرزي تنفسببفت ضنبسی دستگبه  بب آضنبیی 8/2/99 1

 دمتر آزیتا فراهرزي ببفت ضنبسی دستگبه گوارش بب آضنبیی 15/2/99 2

دمتر آزیتا فراهرزي  دستگبه گوارشاػضبء ضویوه ببفت ضنبسی  بب آضنبیی 22/2/98 3

 

 

 

 

 

 

 

 
 


