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کالس درس در یک هفته)ساعت از2(براي یک جلسه از درس، براي مثال 

دکتراي تخصصی فیزیولوژيتحصیلی:يو رشتهمقطعفیزیولوژيگروه آموزشی:پزشکیدانشکده:
نداردیش نیاز: پنظرينوع واحد:  2تعداد واحد:مباحث پیشرفته در فیزیولوژي گوارش:نام درس

سالن مشترك گروه فیزیولوژيمکان برگزاري: 13-15:ساعت: یک شنبه : روززمان برگزاري کالس
يطرودیپازوکدرضایدکتر حم:مدرسدکتر حمیدرضا پازکی طروديمسئول درس: نفر6تعداد دانشجویان:

گوارش آشنا می شوند، اناتومی در این درس دانشجویان با مباحث پیشرفته در فیزیولوژي (لطفاً شرح دهید):رسشرح د
لوژیک دستگاه گوارش رافرامی گیرند ، جزیات حرکات و ترشحات و کنترل عصبی و بیماریهاي دستگاه گوارش را می آموزند .یوفیز

)است همان هدف بینابینی طرح دوره(:یهدف کل
فیزیولوژيکارهاي تحقیقاتی انجام شده در حیطه لوژي دستگاه گوارش و همچنین آشنایی با آخرین پژوهش ها و یوآشنایی با فیز

گوارش 

اهداف رفتاري جلسه اول:
از فراگیر انتظار می رود:رسدر پایان د

شناختی)هدف ( را ذکر نماید.ناتومی  فیزیولوژیک دیواره لوله گوارشآ-
شناختی)هدف را فهرست کند. (اجزا ترشحی و حرکتی دستگاه گوارش -
شناختی)هدف را توضیح دهد. (ه گوارش اصول کلی حرکت لول-
را تجزیه و تحلیل کند. (هدف شناختی)فعالیت الکتریکی عضله صاف دستگاه گوارش -
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ي مطالببندي ارائهنزماجدول 
1جلسه

مدت زمان(دقیقه)
ارزشیابیي تدریس شیوهرئوس مطالبموضوع درس

رهوایـ دکیـ ولوژیزیفیآناتوم-دقیقه30
لوله گوارش

پاسخ- پرسشاناتومی لوله گوارش
یتعاملیسخنران

لمیفشینما
PBL

پیش آزمون
شفاهی  

حضور فعال در کـالس  
، بحث گروهیدرس

انواع حرکات در طول اصول کلی حرکت لوله گوارشدقیقه30
لوله گوارش

پاسخ- پرسش
یتعاملیسخنران

لمیفشینما
PBL

پیش آزمون
شفاهی  

ل در کـالس  حضور فعا
درس، بحث گروهی

فعالیت الکتریکی عضـله صـاف   دقیقه30
دستگاه گوارش

فعالیــت الکتریکــی و  
پتاسیل عمـل در لولـه   

گوارش

پاسخ- پرسش
یتعاملیسخنران
لمیفشینما

PBL

پیش آزمون
شفاهی  

حضور فعال در کـالس  
درس، بحث گروهی
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:اهداف رفتاري جلسه دوم
از فراگیر انتظار می رود:رسدر پایان د

شناختی)هدف ( پاسخ کامل لوله گوارش به غذا را توضیح دهد.-
شناختی)هدف ( را ذکر نماید.فعالیت الکتریکی عضله صاف دستگاه گوارش-
شناختی)هدف را فهرست کند. (سلول هاي ضربان ساز الکتریکی لوله گوارش -
شناختی)هدف توضیح دهد. (را امواج اهسته و اسپایک هاي سیستم گوارش -
را تجزیه و تحلیل کند. (هدف شناختی)نقش یون کلسیم  در انقباض عضالنی سیستم گوارش -

ي مطالببندي ارائهجدول زمان
2جلسه

مدت زمان(دقیقه)
ارزشیابیي تدریس شیوهرئوس مطالبموضوع درس

فارهاي: سري، دهـانی  پاسخ کامل لوله گوارش به غذادقیقه30
مري،معدي، دئودنـال،  ،

روده باریـــک و فـــاز  
کولونی

پاسخ- پرسش
یتعاملیسخنران

لمیفشینما
PBL

پیش آزمون
شفاهی  

حضور فعال در کـالس  
درس، بحث گروهی

امواج اهسـته و اسـپایک هـاي    دقیقه30
سیستم گوارش و سـلول هـاي   

کاخال

موج اهسته و اسـپایک  
و ضربان ساز الکتریکی 

پاسخ- پرسش
یتعاملیسخنران

لمیفشینما
PBL

پیش آزمون
شفاهی  

حضور فعال در کـالس  
درس، بحث گروهی

نقش یون کلسـیم  در انقبـاض   دقیقه30
عضالنی

انقباضــــات تونیــــک 
عضالت صاف گوارشی

پاسخ- پرسش
یتعاملیسخنران

لمیفشینما
PBL

پیش آزمون
شفاهی  

حضور فعال در کـالس  
درس، بحث گروهی

سه سوم:اهداف رفتاري جل
از فراگیر انتظار می رود:رسدر پایان د
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-
شناختی)هدف ( را ذکر نماید.روده اي_سیستم عصبی اجزا -
شناختی)هدف را فهرست کند. (تفاوت هاي بین شبکه هاي مینتریک و زیر مخاطی -
شناختی)هدف را توضیح دهد. (انواع نروترنسمیترهاي ترشح شده توسط نورون هاي روده اي -
را تجزیه و تحلیل کند. (هدف شناختی)عصبی روده اي و ارتباطات خارجی آن سیستم-

ي مطالببندي ارائهجدول زمان
3جلسه

مدت زمان(دقیقه)
ارزشیابیي تدریس شیوهرئوس مطالبموضوع درس

تفاوت هـاي بـین شـبکه هـاي     دقیقه30
مینتریک و زیر مخاطی

شبکه هاي مینتریک و 
زیر مخاطی

پاسخ- پرسش
سخنرانی تعاملی

نمایش فیلم
PBL

پیش آزمون
شفاهی  

حضور فعال در کـالس  
درس، بحث گروهی

انــواع نروترنســمیترهاي ترشــح دقیقه30
شده توسـط نـورون هـاي روده    

اي

نروترنســـــــمیترهاي 
ــط    ــده توس ــح ش ترش

نورون هاي روده اي

پاسخ- پرسش
سخنرانی تعاملی

نمایش فیلم
PBL

پیش آزمون
شفاهی  

ال در کـالس  حضور فع
درس، بحث گروهی

سیســــتم عصــــبی روده اي و دقیقه30
ارتباطات خارجی آن

ساختمان میکروسکپی 
سیســتم عصــبی روده 

اي

پاسخ- پرسش
سخنرانی تعاملی

نمایش فیلم
PBL

پیش آزمون
شفاهی  

حضور فعال در کـالس  
درس، بحث گروهی

اهداف رفتاري جلسه چهارم:
ظار می رود:از فراگیر انترسدر پایان د

شناختی)هدف ( را ذکر نماید.کنترل خود مختار دستگاه گوارش-
شناختی)هدف . (توضیح دهد رانقش واگ در اصالح مود -
شناختی)هدف را توضیح دهد. (تعامل بین عصب واگ و میکروبیوت هاي موجود در روده -
تحلیل کند. (هدف شناختی)را تجزیه و نقش میکروبیوم هاي موجود در روه در تنظیم خلق و اشتها -

ي مطالببندي ارائهجدول زمان
4جلسه

مدت زمان(دقیقه)
ارزشیابیي تدریس شیوهرئوس مطالبموضوع درس

ــار دســتگاه دقیقه30 کنتــرل خــود مخت
گوارش

ســـــــــــمپاتیک و 
ــمپاتیک در  پاراســـــ

پاسخ- پرسش
سخنرانی تعاملی

پیش آزمون
شفاهی  
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نمایش فیلمسیستم گوارش
PBL

ر فعال در کـالس  حضو
درس، بحث گروهی

ــیم نقش واگ در اصالح مود دقیقه30 ــاثیر واگ در تنظ ت
مود و اشتها  با تاکیـد  

بر عقده سلیاك

پاسخ- پرسش
سخنرانی تعاملی

نمایش فیلم
PBL

پیش آزمون
شفاهی  

حضور فعال در کـالس  
درس، بحث گروهی

نقش میکروبیوم هـاي موجـود   دقیقه30
یم خلق و اشتهادر روه در تنظ

ــوت روده  و  میکروبیــ
افسردگی  

پاسخ- پرسش
سخنرانی تعاملی

نمایش فیلم
PBL

پیش آزمون
شفاهی  

حضور فعال در کـالس  
درس، بحث گروهی

اهداف رفتاري جلسه پنجم:
از فراگیر انتظار می رود:رسدر پایان د

هـدف  ( را ذکـر نمایـد.  دسـتگاه گـوارش  ستم گـوارش   محل  اناتومیکی و تعداد عقده هاي سیرشته هاي عصبی حسی آوران -
شناختی)

شناختی)هدف را توضیح دهد. (فعالیت اعصاب حسی  گوارش -
رفلکس هاي گوارشی را تجزیه و تحلیل کند. (هدف شناختی-
شناختی)هدف را فهرست کند. (روده را تشریح کند و نقش روده بیماریهاي نورولوژیک _محور مغز-

ي مطالبارائهبنديجدول زمان
5جلسه

مدت زمان(دقیقه)
ارزشیابیي تدریس شیوهرئوس مطالبموضوع درس

اناتومی اعصاب حسی سیسـتم  دقیقه30
گوارش

رســــی اناتومیــــک بر
اعصاب حسی گوارش

پاسخ- پرسش
سخنرانی تعاملی

نمایش فیلم
PBL

پیش آزمون
شفاهی  

حضور فعال در کـالس  
درس، بحث گروهی

_یح و توضـیح محـور مغـز   تشردقیقه30
روده و نقش آن در بیماریهـاي  

نورولوژیک

روده _نقش محور مغـز 
ــر:  ــایی نظی در بیماریه

الزایمر و پارکینسون

پاسخ- پرسش
سخنرانی تعاملی

نمایش فیلم
PBL

پیش آزمون
شفاهی  

حضور فعال در کـالس  
درس، بحث گروهی

ــاي   رفلکس هاي گوارشیدقیقه30 ــس ه ــواع رفلک ان
_ی: معد هـاي  گوارش

پاسخ- پرسش
سخنرانی تعاملی

پیش آزمون
شفاهی  
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ــونی  ــونی، کولـ _کولـ
ایلئومی و ...

نمایش فیلم
PBL

حضور فعال در کـالس  
درس، بحث گروهی

اهداف رفتاري جلسه ششم:
از فراگیر انتظار می رود:رسدر پایان د

شناختی)هدف ( د.را ذکر نمایو دستگاه گوارشهاوگیرنده هورمونکنترل هورمونی -
شناختی)هدف را فهرست کند. (انواع هورمونهاي مترشحه در سیستم گوارش -
شناختی)هدف را توضیح دهد. (محل ترشح و نقش هورمونهاي گوارشی -
را تجزیه و تحلیل کند. (هدف شناختی)ل هورمونهاي گوارشی با یکدیگر و ارتباط انها  با غذا خوردن تعام-

ي مطالبارائهبندي جدول زمان
6جلسه

مدت زمان(دقیقه)
ارزشیابیي تدریس شیوهرئوس مطالبموضوع درس

ــتگاه  دقیقه30 ــونی دسـ ــرل هورمـ کنتـ
و گیرنـده هورمونهـا در   گوارش

لوله گوارش

ــتگاه   ــاي دس هورمونه
ــد:   ــوارش ماننـــ گـــ
ــه  ــترین ، کولــ گاســ
ــتوکینین،  سیســـــــ

سکرتین

پاسخ- پرسش
سخنرانی تعاملی

نمایش فیلم
PBL

ش آزمونپی
شفاهی  

حضور فعال در کـالس  
درس، بحث گروهی

محل ترشح و نقش هورمونهاي دقیقه30
گوارشی 

ــح   ــل ترشــــ محــــ
هورمونهاي گوارشـی و  
ارتبـــاط عملکـــردي  

هورمونها با یکدیگر

پاسخ- پرسش
سخنرانی تعاملی

نمایش فیلم
PBL

پیش آزمون
شفاهی  

حضور فعال در کـالس  
درس، بحث گروهی

امل هورمونهـاي گوارشـی بـا    تعدقیقه30
یکدیگر و ارتبـاط انهـا  بـا غـذا     

خوردن

ــر   ــد خــون ب ــاثیر قن ت
ــونی   ــطوح خـــ ســـ
ــر   ــایی نظیـ هورمونهـ
گلوکــاگون و انســولین 

و...

پاسخ- پرسش
سخنرانی تعاملی

نمایش فیلم
PBL

پیش آزمون
شفاهی  

حضور فعال در کـالس  
درس، بحث گروهی

اهداف رفتاري جلسه هفتم:
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از فراگیر انتظار می رود:رسدر پایان د
شناختی)هدف ( .توضیح دهدراانواع عملکردي حرکات دستگاه گوارشعضالت صاف روده و -
شناختی)هدف را توضیح دهد. (رفلکس دودي و قانون روده-
را تجزیه و تحلیل کند. (هدف شناختی)حرکات مخلوط کننده -
هدف شناختی)(نقش اتوفاژي در تنظیم هموستاز روده را توضیح دهد.-

ي مطالببندي ارائهجدول زمان
7جلسه

مدت زمان(دقیقه)
ارزشیابیي تدریس شیوهرئوس مطالبموضوع درس

انواع عملکردي حرکات دستگاه دقیقه30
گوارش

ــات پیشــبرنده  _حرک
حرکات دودي

پاسخ- پرسش
سخنرانی تعاملی

نمایش فیلم
PBL

پیش آزمون
شفاهی  

حضور فعال در کالس

رفلکس دودي و قانون رفلکس دودي و قانون رودهدقیقه30
روده

پاسخ- پرسش
سخنرانی تعاملی

نمایش فیلم
PBL

پیش آزمون
شفاهی  

حضور فعال در کـالس  
درس، بحث گروهی

ــیم   دقیقه30 ــاژي در تنظـ ــش اتوفـ نقـ
هموستاز روده

توفــــاژي در نقــــش 
سیستم گوارش

پاسخ- پرسش
سخنرانی تعاملی

نمایش فیلم
PBL

پیش آزمون
شفاهی  

حضور فعال در کـالس  
درس، 

اهداف رفتاري جلسه هشتم:
از فراگیر انتظار می رود:رسدر پایان د

شناختی)هدف ( را توضیح دهد.معدههیتخلمیو تنظيحرکات معديولوژیزیف-
شناختی)هدف ( را ذکر نماید.آناتومی خون رسانی به دستگاه گوارش-
شناختی)هدف را فهرست کند. (ده ها و عوامل متابولیک بر جریان خون گوارشی تاثیر فعالیت رو-
شناختی)هدف را توضیح دهد. (جریان خون معکوس در پرزها -
را تجزیه و تحلیل کند. (هدف شناختی)کنترل عصبی جریان خون دستگاه گوارش -
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ي مطالببندي ارائهجدول زمان
8جلسه

مدت زمان(دقیقه)
ارزشیابیي تدریس شیوهئوس مطالبرموضوع درس

آناتومی خون رسـانی بـه دسـتگاه    دقیقه30
گوارش

آناتومی خون رسانی بـه  
دستگاه گوارش

پاسخ- پرسش
سخنرانی تعاملی

نمایش فیلم
PBL

پیش آزمون
شفاهی  

حضور فعال در کـالس  
درس، بحث گروهی

تاثیر فعالیت روده هـا و عوامـل   دقیقه30
ــ   ــر جری ــک ب ــون متابولی ان خ

گوارشی

تاثیر کالیدین و برادي 
کینین بر عروق  

پاسخ- پرسش
سخنرانی تعاملی

نمایش فیلم
PBL

پیش آزمون
شفاهی  

حضور فعال در کـالس  
درس، بحث گروهی

جریان خون معکوس در پرزهـا  دقیقه30
و کنترل عصـبی جریـان خـون    

دستگاه گوارش

نقش اتونوم بـر عـروق   
دستگاه گوارش

پاسخ- پرسش
سخنرانی تعاملی

نمایش فیلم
PBL

پیش آزمون
شفاهی  

حضور فعال در کـالس  
درس، بحث گروهی

اهداف رفتاري جلسه نهم:
از فراگیر انتظار می رود:رسدر پایان د

شناختی)هدف ( را ذکر نماید.انتقال و مخلوط سازي غذا در دستگاه گوارش-
شناختی)هدف را فهرست کند. (خوردن غذا و مکانیسم هاي دخیل در سیري و گرسنگی-
شناختی)هدف را توضیح دهد. (بلع و کنترل عصبی آن -
(هدف شناختی)متابولیسم چربی و نقش تغییرات ژنتیک و اپی ژنتیک در چاقی مرضی را توضیح دهد.-

ي مطالببندي ارائهجدول زمان
9جلسه

مدت زمان(دقیقه)
یارزشیابي تدریس شیوهرئوس مطالبموضوع درس

خوردن غـذا و مکانیسـم هـاي    دقیقه30
دخیل در سیري و گرسنگی

نقش گـرلین و لپتـین   
ــتها و   ــیم اشـ در تنظـ

چاقی

پاسخ- پرسش
سخنرانی تعاملی

نمایش فیلم
PBL

پیش آزمون
شفاهی  

حضور فعال در کـالس  
درس، بحث گروهی

پیش آزمونپاسخ- سشپرکنتــرل عصــبی بلــع و بلع و کنترل عصبیدقیقه30
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سخنرانی تعاملیبیماریهاي مرتبط باآن
نمایش فیلم

PBL

شفاهی  
حضور فعال در کـالس  

درس، بحث گروهی
ــش  دقیقه30 ــی و نقـ ــم چربـ متابولیسـ

تغییرات ژنتیک و اپـی ژنتیـک   
در چاقی  

ــی   ــک و اپ ــش ژنتی نق
ژنتیک  در  متابولیسم 

چربی و بروز چاقی  

پاسخ- پرسش
سخنرانی تعاملی

نمایش فیلم
PBL

زمونپیش آ
شفاهی  

حضور فعال در کـالس  
درس، بحث گروهی

اهداف رفتاري جلسه دهم:
از فراگیر انتظار می رود:رسدر پایان د

شناختی)هدف ( را ذکر نماید.تنظیم تخیله معدهعوامل مؤثر بر عملکرده هاي حرکتی معده و -
شناختی)هدف را فهرست کند. (ترشحات اجزا اناتومیکی معده -
زي و پیشروي غذا در معده و ریتم الکتریکی پایه جدار معده را تجزیه و تحلیل کند. (هدف شناختی)مخلوط سا-
را تجزیه و تحلیل کند. (هدف شناختی)تخلیه معده نقش پیلور و دوازدهه در  تنظیم -
شناختی)هدف ( را ذکر نماید.حرکات روده باریک و حرکات کولون-
شناختی)هدف . (حرکات روده و کولون را ذکر نمایدپیامهاي عصبی و هورمونی دخیل در-
شناختی)هدف را توضیح دهد. (دریچه الئوسکال و کنترل فیدبکی آن -
حرکات کولون و رفلکس هاي دفع را تجزیه و تحلیل کند. (هدف شناختی)-
-

ي مطالببندي ارائهجدول زمان
10جلسه

مدت زمان(دقیقه)
ارزشیابیدریس ي تشیوهرئوس مطالبموضوع درس

عملکــرده هــاي حرکتــی معــده و  دقیقه20
عوامل مؤثر بر تنظیم تخیله معده

ــات   ــک و حرک ــات روده باری حرک
کولون

امــواج انقباضــی دودي 
شــکل و ریــتم پایــه   

الکتریکی معده
ــک و   ــات روده باری حرک

حرکات کولون

پاسخ- پرسش
سخنرانی تعاملی

نمایش فیلم
PBL

پیش آزمون
شفاهی  
عال در کـالس  حضور ف

درس، بحث گروهی

ــده،  اجزا اناتومیکی معده و ترشحات دقیقه20 ــروم مع ــه و انت پیش آزمونپاسخ- پرسشتن
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ترشح فاکتور داخلی و معده
B12جذب ویتامین 

سخنرانی تعاملی
نمایش فیلم

PBL

شفاهی  
حضور فعال در کـالس  

درس
ــه در  دقیقه30 ــور و دوازدهـ نقـــش پیلـ

تنظیم تخلیه معده
نقش کیموس دوازدهه  
ــه  در تخیلــــــــــــ
معده(اســــــموالریته، 

اسیدیته)...

پاسخ- پرسش
سخنرانی تعاملی

نمایش فیلم
PBL

پیش آزمون
شفاهی  

حضور فعال در کـالس  
درس، بحث گروهی

دریچه الئوسـکال و کنتـرل   دقیقه20
فیدبکی آن 

حرکــــات کولــــون و 
رفلکس هاي دفع

پاسخ- پرسش
سخنرانی تعاملی

منمایش فیل
PBL

پیش آزمون
شفاهی  

حضور فعال در کـالس  
درس

اهداف رفتاري جلسه یازدهم:
از فراگیر انتظار می رود:رسدر پایان د

(هدف شناختی)را توضیح دهدسیستم ایمنی لوله گوارش -
(هدف شناختی)التهاب در سیستم گوارشی را توضیح دهد.-
(هدف شناختی)یح دهد.هاي کولورکتال را توضنقش سایتوکانها  در سرطان-

ي مطالببندي ارائهجدول زمان
11جلسه

مدت زمان(دقیقه)
ارزشیابیي تدریس شیوهرئوس مطالبموضوع درس

ویژگی و اجزا سیسـتم  سیستم ایمنی لوله گوارشدقیقه30
ایمنی در لوله گوارش، 
بافت لنفوئید همراه بـا  

روده

پاسخ- پرسش
سخنرانی تعاملی

نمایش فیلم
PBL

پیش آزمون
شفاهی  

حضور فعال در کـالس  
درس، بحث گروهی

ــا و  التهاب در سیستم گوارشیدقیقه30 ــیت هـــ لکوســـ
سایتوکاین ها

پاسخ- پرسش
سخنرانی تعاملی

نمایش فیلم
PBL

پیش آزمون
شفاهی  

حضور فعال در کـالس  
درس، بحث گروهی

پیش آزمونپاسخ- پرسشکولورکتــال و ســرطان-نقش سـایتوکانها  در سـرطان  دقیقه30
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ســایتوکاینهاي مــؤثر  هاي کولورکتال
برآن

سخنرانی تعاملی
نمایش فیلم

PBL

شفاهی  
حضور فعال در کـالس  

درس، بحث گروهی

اهداف رفتاري جلسه دوازدهم:
از فراگیر انتظار می رود:رسدر پایان د

شناختی)هدف ( هد.اپیتلیا: اصول بیولوژیک و سازماندهی آن در لوله گوارش را توضیح د-
شناختی)هدف ( را ذکر نماید.اصول کلی ترشح در دستگاه گوارششناختی)هدف ( -
شناختی)هدف را فهرست کند. (انواع غدد گوارشی دستگاه گوارش -
شناختی)هدف را توضیح دهد. (مکانیسم هاي پایه تحریک غدد دستگاه گوارش -
تحلیل کند. (هدف شناختی)را تجزیه وترشح بزاق و تنظیم عصبی ترشح آن-

ي مطالببندي ارائهجدول زمان
12جلسه

مدت زمان(دقیقه)
ارزشیابیي تدریس شیوهرئوس مطالبموضوع درس

اپیتلیـــا: اصـــول بیولوژیــــک و   دقیقه20
سازماندهی

ــواره  ــازماندهی دیـ سـ
ــالی،   ــد اپیتلی روده، س
پاســـخ اپیتلـــیال بـــه 

آسیب و بیماري

پاسخ- پرسش
املیسخنرانی تع
نمایش فیلم

PBL

پیش آزمون
شفاهی  

حضور فعال در کـالس  
درس

ــتگاه  دقیقه20 ــح در دس ــی ترش ــول کل اص
و غدد گوارشی گوارش

ــک   ــی ت ــدد موکوس غ
سلولی، کریپـت هـاي   
لیبرکون ، غدد بزاقـی  

و....

پاسخ- پرسش
سخنرانی تعاملی

نمایش فیلم
PBL

پیش آزمون
شفاهی  

حضور فعال در کـالس  
روهیدرس، بحث گ

مکانیسم هاي پایه تحریک غدد دقیقه25
دستگاه گوارش

تماس غذا با اپیتلیـوم،  
ــی   ــرد تحریکـ عمیلکـ
ــبی روده  ــتگاه عص دس
اي، تحریک خودمختار 

ترشح

پاسخ- پرسش
سخنرانی تعاملی

نمایش فیلم
PBL

پیش آزمون
شفاهی  

حضور فعال در کـالس  
درس، بحث گروهی

ترشــح بــزاق و تنظــیم عصــبی  دقیقه25
ترشح بزاق 

ترشح یون ها در بزاق، 
ــز،   ــتهاي مغ ــز اش مرک

تحریک سمپاتیک

پاسخ- پرسش
سخنرانی تعاملی

نمایش فیلم
PBL

پیش آزمون
شفاهی  

حضور فعال در کـالس  
درس، بحث گروهی
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م:سیزدهاهداف رفتاري جلسه 
از فراگیر انتظار می رود:رسدر پایان د

ختی)شناهدف ( .فهرست کندرا معدياتترشح-
شناختی)هدف . (.توضیح دهدراترشحات غدد اسید ساز -
شناختی)هدف را توضیح دهد. (تنظیم ترشح پپسینوژن -
را تجزیه و تحلیل کند. (هدف شناختی)ترشح لوزالمعده اياجزا و الگوي-

ي مطالببندي ارائهجدول زمان
13جلسه

مدت زمان(دقیقه)
ارزشیابیي تدریس شیوهرئوس مطالبموضوع درس

ــینوژن،  ترشحات معديدقیقه30 ــید، پپسـ اسـ
فـــــاکتور داخلـــــی، 

موکوس

پاسخ- پرسش
سخنرانی تعاملی

نمایش فیلم
PBL

پیش آزمون
شفاهی  

حضور فعال در کـالس  
درس، بحث گروهی

مراحل ترشح معده  دقیقه30
ترشحات غدد اسید ساز

مراحــل ترشــح معــده 
انســیم پایــه ترشــح کم

اسید هیدروکلریک

پاسخ- پرسش
سخنرانی تعاملی

نمایش فیلم
PBL

پیش آزمون
شفاهی  

حضور فعال در کـالس  
درس، بحث گروهی

تشکیل شـدن و اجـزا   ترشح لوزالمعده ايدقیقه30
ــده،   ــحات لوزالمع ترش
الگو و کنترل ترشحات

پاسخ- پرسش
سخنرانی تعاملی

نمایش فیلم
PBL

پیش آزمون
شفاهی  

حضور فعال در کـالس  
بحث گروهیدرس، 
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:دهمچهاراهداف رفتاري جلسه 
از فراگیر انتظار می رود:رسدر پایان د

شناختی)هدف (مراحل رشد و توسعه لوله گوارش را توضیح دهد. -
شناختی)هدف . (جنین شناسی و بافت شناسی لوله گوارش را توضیح دهد-
شناختی)هدف را توضیح دهد. (رشد و تمایز در لوله گوارشی بالغ -
تجزیه و تحلیل کند. (هدف شناختی)تنظیم رشد در سطح رونویسی -

ي مطالببندي ارائهجدول زمان
14جلسه

مدت زمان(دقیقه)
ارزشیابیي تدریس شیوهرئوس مطالبموضوع درس

مراحــل رشــد و توســعه مراحل رشد و توسعه لوله گوارشدقیقه30
لوله گوارش

پاسخ- پرسش
سخنرانی تعاملی

یلمنمایش ف
PBL

پیش آزمون
شفاهی  

حضور فعال در کـالس  
درس، بحث گروهی

جنین شناسی و بافت شناسـی  دقیقه30
لوله گوارش

جنین شناسی و بافت 
شناسی لوله گوارش

پاسخ- پرسش
سخنرانی تعاملی

نمایش فیلم
PBL

پیش آزمون
شفاهی  

حضور فعال در کـالس  
درس، بحث گروهی

رشد و تمـایز در لولـه   وله گوارشرشد و تمایز در لدقیقه30
گــوارش و  تنظــیم در 

سطح رونویسی

پاسخ- پرسش
سخنرانی تعاملی

نمایش فیلم
PBL

پیش آزمون
شفاهی  

حضور فعال در کـالس  
درس، بحث گروهی

اهداف رفتاري جلسه پانزدهم:
از فراگیر انتظار می رود:رسدر پایان د

شناختی)هدف ( را ذکر نماید.ترشح صفرا از کبد و اعمال درخت صفراوي-
شناختی)هدف . (توضیح دهدراآناتومی فیزلولوژیک ترشح صفرا-
شناختی)هدف را توضیح دهد. (عملکرد نمک هاي صفراوي در هضم و جذب چربی -
را تجزیه و تحلیل کند. (هدف شناختی)ترشحات روده باریک -

ي مطالببندي ارائهجدول زمان
15جلسه 

مدت زمان(دقیقه)
ارزشیابیي تدریس شیوهرئوس مطالبموضوع درس
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ترشح صفرا از کبد و اعمال درخت دقیقه30
صفراوي

ــت   ــال درخـــ اعمـــ
صفراوترکیب صفرا

پاسخ- پرسش
سخنرانی تعاملی

نمایش فیلم
PBL

پیش آزمون
شفاهی  

حضور فعال در کـالس  
درس، بحث گروهی

عملکرد نمک هاي صـفراوي در  دقیقه30
بیهضم و جذب چر

ــردش روده اي  _گـــ
کبــدي نمــک هــاي   

صفراوي

پاسخ- پرسش
سخنرانی تعاملی

نمایش فیلم
PBL

پیش آزمون
شفاهی  

حضور فعال در کـالس  
درس، بحث گروهی

ترشح موکوس از غـدد  ترشحات روده باریکدقیقه30
ــیره   ــح ش ــر، ترش برون
هضمی روده اي توسط 

کریپت ها

پاسخ- پرسش
سخنرانی تعاملی

نمایش فیلم
PBL

پیش آزمون
شفاهی  

حضور فعال در کـالس  
درس، بحث گروهی

اهداف رفتاري جلسه شانزدهم:
از فراگیر انتظار می رود:رسدر پایان د

شناختی)هدف ( را ذکر نماید.هضم و جذب در دستگاه گوارش-
شناختی)هدف . (توضیح دهدرارا هیدرولیز  و هضم کربوهیدراتها  و پروتئین ها-
را تجزیه و تحلیل کند. (هدف شناختی)جذب  چربی هاهضم و-
(هدف شناختی)جذب در روده بزرگ و تشکیل مدفوع را تحلیل کند.-

ي مطالببندي ارائهجدول زمان
16جلسه 

مدت زمان(دقیقه)
ارزشیابیي تدریس شیوهرئوس مطالبموضوع درس

هیدرولیز  و هضم کربوهیدراتها  دقیقه30
او پروتئین ه

مراحـــل هیـــدرولیز و 
هضم و جذب

پاسخ- پرسش
سخنرانی تعاملی

نمایش فیلم
PBL

پیش آزمون
شفاهی  

حضور فعال در کـالس  
درس، بحث گروهی

پیش آزمونپاسخ- پرسشامولسفیه شدن چربـی  هضم و جذب  چربی هادقیقه30



به نام خـداوند جـان آفـرین

ایراندانشگاه علوم پزشکی 
مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

ریزي آموزشیواحد برنامه
(Lesson Plan)درس حطر

15

توســط اســید هــاي   
صفراوي و لستین

سخنرانی تعاملی
نمایش فیلم

PBL

شفاهی  
ور فعال در کـالس  حض

درس، بحث گروهی
جذب در روده بزرگ و تشـکیل  دقیقه30

مدفوع
ــح آب و  ــذب و ترش ج

الکترولیت ها
پاسخ- پرسش

سخنرانی تعاملی
نمایش فیلم

PBL

پیش آزمون
شفاهی  

حضور فعال در کـالس  
درس، بحث گروهی

فیزیولوژي اختالالت گوارشی17



به نام خـداوند جـان آفـرین

ایراندانشگاه علوم پزشکی 
مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

ریزي آموزشیواحد برنامه
(Lesson Plan)درس حطر
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