
 

 طراحي پيشگام تذريس  (( جذٍل) ) 
                                                                          

 2داوشجًیان پسشکی ترم   گرٍُ فراگير:                                                          گًارش  فیسیًلًشی :ػٌَاى درس
 دکتر عباسعلی عباض وصاد  ًام استاد :                                                          :>13-;>تحصیلیسال ديم  ًيوسال:

 ياحد 0/>9 (11/0+  0/;8)تؼذاد ٍاحذ:                                                                    شىبهچهار  رٍز برگساري كالس:
 

 اّذاف  جلسات هَضَع جلسِ

 تبييي اًتظارات _ارزشيابي آغازيي   _هؼارفِ اٍل

  دستگبُ گَارشسبختوبى  ٍ کبر ثب  آضٌبئي

 تعییه اهداف  _جایابی  _برقراری ارتباط اطمیىان از داشته پیشىیازها 

 در پایان هر جلسه از فراگیر انتظار میرود که :

 را ًبم ثجزد. دستگبُ گَارش ثخص ّبی هختلف -

 را تطزیح ًوبیذ. ارشسبختوبى جذار لَلِ گَ -

 را تَضیح دّذ. دستگبُ گَارشفؼبلیت الکتزیکي ػضلِ صبف  -

 را تَضیح دّذ. کٌتزل اتًََهیک دستگبُ گَارش -

 را تَضیح دّذ. کٌتزل اًتزیک دستگبُ گَارش -

 تَضیح دّذ. دستگبُ گَارش َّرهًَيکٌتزل  -

 را تَضیح دّذ. دستگبُ گَارشاًَاع حزکت در  -

 را ثیبى ًوبیذ. دستگبُ گَارشثز جزیبى خَى ػَاهل هؤثز  -

اًتقبل ٍ هخلَط سبسی غذا در دستگبُ   دٍم

 گَارش

 )ارزشيابي تشخيصي(

 ػول جَیذى را تَضیح دّذ. -

 . را تَضیح دّذ ثلغ ٍ هزاحل آى  -

 را ضزح دّذ. کٌتزل ػصجي ٍ َّرهًَي تخلیِ هؼذٍُ  اػوبل حزکتي هؼذُ -

 را تَضیح دّذ. ثز ثز آىؤػَاهل هاػوبل حزکتي رٍدُ کَچک ٍ   -

 را تَضیح دّذ. اػوبل حزکتي رٍدُ ثشرگ -

 هکبًیسن دفغ را ضزح دّذ. -

)ثشاق ٍ اػوبل تزضحي دستگبُ گَارش سَم

 تزضحبت هؼذُ(

 را تَضیح دّذ. دستگبُ گَارش اصَل کلي تزضح در -

 را ًبم ثجزد. غذد ثشاقي -

 را تَضیح دّذ. هکبًیسن تزضح ثشاق -

 را تَضیح دّذ. ثز ثز تزضح ثشاقؤل هػَاه -

 تَضیح دّذ. را ًبم ثجزد ٍ ػولکزد ّزکذام را غذد هؼذی -

 آى را ثیبى ًوبیذ. هکبًیسن تزضحٍ  تزکیت ضیزُ هؼذی -

 اسیذ را تَضیح دّذ.ثز ثز تزضح ؤػَاهل ه -

)تزضحبت اػوبل تزضحي دستگبُ گَارش چْارم

تزضحبت رٍدُ کَچک ٍ پبًکزاس، صفزا ٍ 

 (گثشر

 را ًبم ثجزد. پبًکزاسبت تزضح -

 را ثیبى ًوبیذ. تٌظین تزضحبت پبًکزاسثزثز ؤػَاهل ه -

، CCK ،GIPًحَُ تزضح ٍ ػولکزد َّرهًَْبی هْن دستگبُ گَارش )گبستزیي، سکزتیي،  -

VIP) .را تَضیح دّذ 

  را تَضیح دّذ. ًقص فیشیَلَصیک آىٍ صفزا  -

 .را ضزح دّذتٌظین تزضح صفزا هکبًیسن  -

 گ را تَضیح دّذ.تزضحبت رٍدُ کَچک ٍ ثشر -



 

 ّضن ٍ جذة در دستگبُ گَارش پٌجن

 

  ّضن کزثَّیذرات ّب در دستگبُ گَارش را تَضیح دّذ. هکبًیسن -

  ّضن پزٍتئیي ّب در دستگبُ گَارش را تَضیح دّذ. هکبًیسن -

 . ّضن چزثي ّب در دستگبُ گَارش را تَضیح دّذ هکبًیسن -

 اصَل پبیِ جذة در دستگبُ گَارش را ثیبى ًوبیذ. -

 هکبًیسن ّبی جذة هَاد غذایي در رٍدُ کَچک را تَضیح دّذ.  -

 جذة در رٍدُ ثشرگ را تَضیح دّذ. -

اػوبل هتبثَلیک کجذ ٍ تؼبدل  ثب آضٌبئي ششن

 تغذیِ

 اػوبل هتبثَلیک کجذ را تَضیح دّذ. -

 ثْزُ تٌفسي را تؼزیف دّذ. -

 صجي تٌظین کٌٌذُ دریبفت غذا را ًبم ثجزد. هزاکش ػ -

 چبقي ٍ الغزی را تَضیح دّذ. -

 اثز فیشیَلَصیک ٍیتبهیي ّب را تَضیح دّذ. -

 اًجبم رٍضْبی گبٍاص ٍ الٍاص  آسهبیطگبُ فیشیَلَصی ّفتن

 تشخيص پيشرفت تحصيلي داًشجَ  ارزشيابي تراكوي ّفتن

 

 



 

 طرح جاهغ تذريس 
  (Course Plan)  

 
 2داوشجًیان رشته پسشکی، ترم  گرٍُ فراگير:                                        گًارش فیسیًلًشی  َاى درس:ػٌ

 عباض وصادعباسعلی دکتر ًام استاد:                                                     :>13-;> ديم   ًيوسال:

 پيشٌياز:                                                                          ياحد  0/>9 تؼذاد ٍاحذ:    

 

   ّذف كلي درس: 

، هکبًیسن جذة هَاد در قسوتْبی گَارش، حزکبت ٍ تزضح در ثخطْبی هختلف دستگبُ گَارشدستگبُ  فیشیَلَصیآًبتَهي ٍ آضٌبیي ثب 

 هختلف لَلِ گَارش ٍ ًقص غذد ثشاقي، صفزا ٍ لَسالوؼذُ ٍ کجذ

 :اّذاف ٍيژُ

 .را ثیبى ًوبیذ دستگبُ گَارشسبختوبى ٍ کبر  .1

 .تَضیح دّذ را اًتقبل ٍ هخلَط سبسی غذا در دستگبُ گَارش .2

 .را ثیبى ًوبیذ دستگبُ گَارش اصَل کلي تزضح در .3

 .را تَضیح دّذ ًقص فیشیَلَصیک آىٍ صفزا  .4

 .تَضیح دّذ را ّضن ٍ جذة در دستگبُ گَارش .5

 .را ثیبى ًوبیذ دل تغذیِاػوبل هتبثَلیک کجذ ٍ تؼب .6

 

رٍش تذريس:

 سخٌزاًي، پزسص ٍ پبسخ، ثحث گزٍّي

 

 الگَي تذريس:
 پیص سبسهبى دٌّذُ، حل هسئلِ

 

  ٍسايل كوک آهَزشي:

 کبهپیَتز ٍ دیتب پزٍصکتَر، هبصیک ٍ ٍایت ثزد، ًوبیص تصبٍیز

 

ٍظايف ٍ تکاليف داًشجَ:

 آهَسش حضَر داضتِ ثبضٌذ.داًطجَیبى ثبیستي ثطَر هزتت ٍ هٌظن در جلسبت  -1

 هطبلؼِ هٌبثغ هطبلؼِ قجل ٍ ثؼذ اس ضزکت در کالس ثِ هٌظَر حضَر پَیب ٍ فؼبل در هجبحث کالسي. -2

 الشاهي است. ي اهتحبى پبیبًدر ضزکت داًطجَ  -3

 

 

 



 

 رٍش ارزشيابي داًشجَ:  
                       

 ردیف ضزح فؼبلیت درصذ ًوزُ

 1 ت فؼبل در هجبحث کالسحضَر هٌظن ٍ ضزک 11 2

 3 (يآسهَى تزاکوي )پبیبً 01 11

 جوغ  111 21

 



 هٌابغ هطالؼِ: 
1- Guyton and Hall. Medical textbook of physiology 

2- Ganong. Review of medical physiology 

3- Bern & Levy. physiology 

 

 


