
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 دااگشنه آزاد اسالمي مشهد 

 مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم زپشكي 

 زپشكيدادکشنه 
 واحد نظری 1122 :و نوع واحد) نظری/عملی( تعداد واحد گوارشدستگاه  درس: و شماره نام

 ساعت عملی 12و  ساعت نظری 63 مدت زمان ارائه درس: زشكی دكترای عمومیپ :تحصیلی مقطعرشته و 

 ساعت( 21ساعت و فیزيولوژی  13)نظری :  علوم تشريح 

 دانشكده پزشكی محل برگزاری: ، فیزيولوژی سلولمقدمات علوم تشريح نیاز:پیشدروس 

 حسن علوی سید دكتر نام مسئول برنامه:

 alavih@mums.ac.irايمیل : 

 لفن و روزهای تماس:ت

 اعضاء : دكتر سیفی، دكتر نعمتی

 

 

 ف کلي ردس:ا هدا
 -  گوارش و ضمائم آندستگاه و بافتی آناتومیك و تكوينی  ارساختآشنايی با 

 - آشنايی با مفاهیم، اصول و مكانیسم های فیزيولوژيك دستگاه گوارش در حالت طبیعی و بیماری 

 انشجو بايد بتواند :رد پايان دوره د:ردس اهداف اختصاصي
 - .ساختمان آناتومیك حفره دهان و حلق و محتويات و تغذيه آن را توضیح دهد 

 - .ساختمان آناتومیك مری و مجاورات و تغذيه بخش های مختلف آن را توضیح دهد 

 - .ساختمان آناتومیك جدارهای شكم و عضالت و عملكرد آن ها و آناتومی سطحی آن را توضیح دهد 

 - ن آناتومیك كانال اينگوئینال و جدارهای آن به همراه محتويات و انواع فتق های آن را توضیح دهد.ساختما 

 -  و تغذيه آن ها را توضیح دهد.صفاق، حفرات صفاقی بزرگ و كوچك در شكم و لگن و نحوه پوشش اعضاء گوارشی 

 -  توضیح دهد.ساختمان آناتومیك و جايگاه معده و مجاورت و تغذيه و عصب گیری آن را 

 - و مجاورت و تغذيه و عصب گیری آن را توضیح دهد. ساختمان و موقعیت آناتومیك بخش های روده باريك 

 - .ساختمان و موقعیت آناتومیك بخش های روده بزرگ، كانال آنال و مقعد و مجاورت و تغذيه و عصب گیری آن را توضیح دهد 

 - و مجاری صفراوی و مجاورت و تغذيه و عصب گیری آن را توضیح دهد. ساختمان و موقعیت آناتومیك كبد و كیسه صفرا 

 - .ساختمان و موقعیت آناتومیك پانكراس، طحال مجاورت و عروق و اعصاب و لنف لوله گوارش و نكات بالینی آن را توضیح دهد 

 - .ساختار میكروسكوپیك قسمت های مختلف لوله گوارش را شرح دهد 

 - یمه دستگاه گوارش )كبد و پانكراس( را شرح دهد.ساختار آناتومیك غدد ضم 

 - .نحوه تكوين قسمت های مختلف دستگاه گوارش و غدد ضمیمه آن را شرح دهد 

 - .ساختمان و عمل دستگاه گوارش را شرح دهد 

 - .انواع حركات در بخش های مختلف لوله گوارش را توضیح دهد 

 طرح دوره ردوس نظری 



 رح دهد.انواع ترشحات لوله گوارش و غدد ضمیمه ای آن را ش 

 .اعمال صفرا، بزاق و آنزيم های گوارشی را توضیح دهد 

 .كنترل عصبی و هورمونی دستگاه گوارش را توضیح دهد 

 .حركات روده و مكانیسم های تخلیه معده را بیان كنید 

 .رفلكس اجابت مزاج را شرح دهد 

 .انواع سلول های معدی و ترشحات مربوطه را بیان كند 

 ه را شرح دهد.مكانیسم تولید اسید معد 

 .نقش كبد در متابولیسم مواد غذايی را توضیح دهد 

 .فرايند هضم و جذب در بخش های مختلف لوله گوارش را شرح دهد 

 .بیماری های شايع لوله گوارش راتوضیح دهد 

 

کاانت مورد نیاز روش اهی آموزش مدرس موضوع جلسه ردیف  رعهص  آموزش ام

لق و محتويات و ساختمان آناتومیك حفره دهان و ح 2
 کالس ردسي اساليد، پاورپوينت، موالژ سخنراني و رپسش و پاسخ دكتر علوی تغذيه آن

ساختمان آناتومیك مری و مجاورات و تغذيه بخش  1
 کالس ردسي اساليد، پاورپوينت، موالژ سخنراني و رپسش و پاسخ دكتر علوی های مختلف آن

و  ساختمان آناتومیك جدارهای شكم و عضالت 6
 کالس ردسي اساليد، پاورپوينت، موالژ سخنراني و رپسش و پاسخ دكتر علوی عملكرد آن ها و آناتومی سطحی آن

ساختمان آناتومیك كانال اينگوئینال و جدارهای آن  4
 کالس ردسي اساليد، پاورپوينت، موالژ سخنراني و رپسش و پاسخ دكتر علوی به همراه محتويات و انواع فتق های آن

صفاق، حفرات صفاقی بزرگ و كوچك در شكم و لگن  5
 کالس ردسي اساليد، پاورپوينت، موالژ سخنراني و رپسش و پاسخ دكتر علوی و نحوه پوشش اعضاء گوارشی و تغذيه آن

ساختمان آناتومیك و جايگاه معده و مجاورت و تغذيه  3
 کالس ردسي پوينت، موالژاساليد، پاور سخنراني و رپسش و پاسخ دكتر علوی و عصب گیری آن

 ساختمان و موقعیت آناتومیك بخش های روده باريك 7
 کالس ردسي اساليد، پاورپوينت، موالژ سخنراني و رپسش و پاسخ دكتر علوی و مجاورت و تغذيه و عصب گیری آن

8 
ساختمان و موقعیت آناتومیك بخش های روده بزرگ، 

 کالس ردسي اساليد، پاورپوينت، موالژ سخنراني و رپسش و پاسخ دكتر علوی ب گیری آنكانال آنال و مقعد و مجاورت و تغذيه و عص

ساختمان و موقعیت آناتومیك كبد و كیسه صفرا و  9
 کالس ردسي اساليد، پاورپوينت، موالژ سخنراني و رپسش و پاسخ دكتر علوی مجاری صفراوی و مجاورت و تغذيه و عصب گیری آن

21 
آناتومیك پانكراس، طحال مجاورت و ساختمان و موقعیت 

و پاسخ سخنراني و رپسش دكتر علوی عروق و اعصاب و لنف لوله گوارش و نكات بالینی آن ت، موالژاساليد، پاورپوين    کالس ردسي 

و پاسخ سخنراني و رپسش سيفيدكتر  ساختار میكروسكوپیك قسمت های مختلف لوله گوارش 22 ت، موالژاساليد، پاورپوين   ردسي کالس   

21 
 ساختار آناتومیك غدد ضمیمه دستگاه گوارش )كبد و پانكراس(

و پاسخ سخنراني و رپسش دكتر سيفي ت، موالژاساليد، پاورپوين    کالس ردسي 

26 
 نحوه تكوين قسمت های مختلف دستگاه گوارش و غدد ضمیمه آن

و پاسخ سخنراني و رپسش دكتر سيفي ت، موالژاساليد، پاورپوين    کالس ردسي 



24 
 كلیات ساختمان و عمل لوله گوارش

و پاسخ سخنراني و رپسش دكتر نعمتي ت، موالژاساليد، پاورپوين    کالس ردسي 

و پاسخ سخنراني و رپسش دكتر نعمتي انواع حركات لوله گوارش ، اسفنگترها 25 ت، موالژاساليد، پاورپوين    کالس ردسي 

و پاسخ سخنراني و رپسش عمتيدكتر ن  ترشحات آنزيمی و هورمونی لوله گوارش 23 ت، موالژاساليد، پاورپوين    کالس ردسي 

و پاسخ سخنراني و رپسش دكتر نعمتي كنترل عصبی و هورمونی لوله گوارش 27 ت، موالژاساليد، پاورپوين    کالس ردسي 

و پاسخ سخنراني و رپسش دكتر نعمتي معرفی برخی بیماری های شايع گوارشی 28 موالژت، اساليد، پاورپوين    کالس ردسي 

رد صورتي هک مطالعه همه کتاب يا  همه مجلدات  آن هب -منابع اصلي ردس) عنوان کتاب، انم نویسنده، سال و محل ااشتنر، انم انشر، شماره فصول يا صفحات مورد نظررد این ردس

 عنوان منبع ضروری نباشد(

 )آخرين چاپ( آناتومی اسنل و آناتومی گری -2

 1128ن كوئیرا، ويراست دوازدهم،بافت شناسی جا-1

 )آخرين چاپ( جنین شناسی النگمن-6

 بافت شناسی دكتر جعفر سلیمانی راد )آخرين چاپ( -4

 فیزيولوژی گايتون و هال  -5

 فیزيولوژی گانونگ  -3

 

کاانت آموزشي   ام
 ديتا پروژكتور، پاورپوينت و موالژ 

 - 

 بي:نحوه ارزشیابي دانشجو و بارم مربوط هب ره ارزشیا

 √   رپسش کالسي                                                                           ب(  پايان دوره     √الف(  رد طول رتم        

 

 ساعت اترخی نمره روش آزمون

  پايان رتم  28 كتبي )ارزشیابي رتاكمي(



  رد طول دوره 1 شفاهي )ارزشیابي تكويني(

 رات از دانشجو: )تو گ وهوه یین ن مي وهدد(مقررات و ااظتن

 ره دانشجو طي دوره ملزم هب رعايت مقررات آموزشي  هب شرح  زری است:

 رعايت حسن اخالق و شئوانت اسالمي 

 حضور منظم رد کالس و شرکت رد بحث اهی مطرح شده رد کالس 

 عدم استفاده از تلفن همراه رد ساعت کالسي 

 ل رتم پاسخگويي هب سواالت رد طو 


