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 گوارش دستگاهمكانيسمهاي عملكردي آشنایی دانشجو با ساختار کلی دستگاه گوارش بدن انسان و آشنایی دانشجو با  هدف کلی:
 

 :در پایان دوره دانشجو قادر خواهد بود  اهداف اختصاصی:

 حيطه شناختی:

 ابی نماید.با انجام آزمایشات مناسب ، خواص و ویژگی هاي آنزیم هاي گوارشی شامل پپسين معده، آميالز، ليپاز وتریپسين پانكراس را شرح داده وارزی-1

پروتئين ها و چربی ها در هر بخش از سيستم گوارش)دهان، معده وروده( را شرح با انجام آزمایشات مناسب ، مراحل تغييرات گوارشی کربوهيدرات ها، -2

 داده وارزیابی نماید.

 با انجام آزمایشات مناسب ، ویژگی هاي مختلف بزاق دهان را مشخص نماید.-3

 جدار شكم را بداند و عروق و اعصاب آن را فرا گيرد و موقعيت احشاء درون شكم را فرا گيرد -4

 درون شكم و لگن رابشناسد احشاء -5

 با کانال اینگوئنال آشنا شود و جداره هاي آن بشناسد و انواع فتق را فراگيرد -6

 نحوه تكوین و بافت دستگاه گوارش و غدد ضميمه ان را فراگيرد -7

 

 حيطه عاطفی:

 در بحث هاي گروهی شرکت نماید.-1

 همكالسان خود بحث و گفتگو نماید.در مورد مباحث مطرح شده در کالس مطالعه نموده و با -2

 دهد.انجام و در مهلت تعيين شده تكاليف خود را به دقت -3

 پس از یادگيري هر موضوع جدید، بتواند جایگاه آن را نسبت به یادگيري موضاعات قبلی مشخص نماید.-4

 

 :مهارتیحيطه 

 در مقطع بالينی بتواند بر روي بيمار نقاط مختلف دستگاه گوارش را بشناسد -1

 در معاینات بالينی ميسر اعصاب را بشناسد-2

 احشاء موجود در این ناحيه را معاینه نماید-3



 دهد بافت هاي مختلف دستگاه گوارش و غدد ضميمه آن را در زیر ميكروسكوپ تشخيص -4

 آزمایشات مربوطه را بصورت گروهی انجام دهد. -1

 بتوانددرموضوعات مرتبط به طراحی آزمایش بپردازد.-2

 مترو... با مهارت و صحيح بكارببرد. PHوسایل آزمایشگاهی مانند پيپت،  -3
 

 طرح سؤال ازمباحث قبلی-3معرفی درس بعدي -2. حضوروغياب 1استاد: فعاليت

 (.روشی را که با هدف هاي آموزشی و ویژگيهاي فراگيران بيشتر تناسب دارد).و ..... ایفاي نقشپرسش و پاسخ، سخنرانی، شيوه تدریس: 

 ، ميكروسكوپ، موالژ و جسدویدئو، پرژکتور، اورهد، وایت برد وسایل کمک آموزشی: 
 

 مورد ابهام است.شرکت در جلسات کالسی و طرح سؤال در مواردي که براي وي -1چگونگی فعاليت دانشجو:

 - تكاليف دانشجو:

 پایان ترم. آزمون کتبی در ميان ترم ونحوه ارزیابی دانشجو:

 -جدول زمانبندي درس              

 رئوس مطالب رديف

 بررسی جدار شكم و بررسی عروق و اعصاب سطحی 4

 بررسی عضالت جدار شكم  6

 بررسی آناتومی کانال اینگوئنال و حفره صفاقی 3

 بررسی لوله گوارش در حفره شكمی، معده و دوازدهه 1

 و کيسه صفرا و عروق و اعصاب مربوط به آن ها بررسی پانكراس، کبد 5

 بررسی روده باریک، ژژونوم و ایلئوم، روده بزرگ 2

 بررسی دیواره خلفی حفره شكم عروق و اعصاب 7

 بررسی بافت زبان، دندان، مري، معده 8

 دئودنوم، ایلئوم و ژژنوم و روده بزرگبررسی بافت  2

 بررسی بافت کبد، کيسه صفرا و پانكراس 40

 برآن.  PHتاثيرآميالزبزاق برنشاسته و نقش عوامل دما، غلظت و 44

 مطالعه گوارش پروتئين در معده  46

 مطالعه فعاليت تریپسين لوزالمعده 43

 بررسی عمل ليپازپانكراس 41
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