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دکتر / دکتر حسین حاجیان فر:تدوین کننده  آشنایی با فیزویولوژی گوارش و غدد :هدف کلی درس

 عاطفه اصحابی

 رئوس مطالب
دانشجو در پایان هر جلسه :)هدف رفتاری هر جلسه درس

 (وددرس قادر خواهد ب
 ارزشیابی و فعالیتهای تکمیلی رسانه و وسیله -نحوه ارائه درس حیطه

فیزیولوژی  حرکات دستگاه گوارش از دهان تا     1

 مقعد

انواع حرکات دستگاه گوارش و مکانیسم شروع حرکات را 

 بداند
 امتحان کتبی و سواالت شفاهی استفاده از اسالید و تخته و سخنرانی  

2  
 ت دستگاه گوارشفیزولوژی ترشحا

انواع هورمون های کنترل کننده دستگاه گوارش  و 

 مکانیسم ترشح ان را بداند
 امتحان کتبی و سواالت شفاهی استفاده از اسالید و تخته و سخنرانی  

 فیزیولوژی و مکانیسم هضم و جذب قندها   3
 

مکانیسم های هضم ، جذب و انتقال قندها در دستگاه 

 گوارش را بداند 
 امتحان کتبی و سواالت شفاهی ستفاده از اسالید و تخته و سخنرانی ا 

 فیزیولوژی و مکانیسم هضم و جذب چربیها  4
 

مکانیسم های هضم ، جذب و انتقال چربی ها در دستگاه 

 گوارش را بداند
 امتحان کتبی و سواالت شفاهی استفاده از اسالید و تخته و سخنرانی  

 هضم و جذب پروتئین ها فیزیولوژی و مکانیسم   5
 

مکانیسم های هضم ، جذب و انتقال پروتئین ها در دستگاه 

 گوارش را بداند
 امتحان کتبی و سواالت شفاهی استفاده از اسالید و تخته و سخنرانی  

 فیزیولوژی و مکانیسم های کنترل اشتها   6
 

انواع هورمون ها و مکانیسم های عصبی کنترل اشتها را 

 بداند 
 امتحان کتبی و سواالت شفاهی تفاده از اسالید و تخته و سخنرانی اس 

 مکانیسم تنظیم و ترشح هورمون ها   7
 

انواع مکانیسم های ترشح هورمون ها مثل سیستم آدنوزین 

 حلقوی  ، کلسیم و کینازها را بداند
 امتحان کتبی و سواالت شفاهی استفاده از اسالید و تخته و سخنرانی  

لوژی هیپوتاالموس و نقش آن در فیزیو  8

 متابولیسم بدن
 

نقش هیپوتالموس در تنظیم ترشح هورمون ها و مکانیسم 

 کنترل آن را بداند
 امتحان کتبی و سواالت شفاهی استفاده از اسالید و تخته و سخنرانی  

فیزیولوژی غده هیپوفیز و نقش آن در متابولیسم   9

 بدن
 

در تنظیم ترشح هورمون ها و مکانیسم کنترل  نقش هیپوفیز

آن را بداند و همچنین انواع هورمون های ترشح شده از 

 آن و اثر بر متابولیسم مواد مغذی 

 امتحان کتبی و سواالت شفاهی استفاده از اسالید و تخته و سخنرانی  



 

 

 

 

فیزیولوژی غده تیروئید و نقش آن در متابولیسم   11

 بدن
 

تنظیم ترشح و مکانیسم کنترل آن را بداند  نقش تیروئید در

 و همچنین  اثر بر متابولیسم مواد مغذی
 امتحان کتبی و سواالت شفاهی استفاده از اسالید و تخته و سخنرانی  

فیزیولوژی غده پارا تیروئید و نقش آن در   11

 متابولیسم بدن
 

نقش پارا تیروئید در تنظیم ترشح و مکانیسم کنترل آن را 

 ند و همچنین  اثر بر متابولیسم کلسیم و ویتامین د بدا
 امتحان کتبی و سواالت شفاهی استفاده از اسالید و تخته و سخنرانی  

فیزیولوژی غده فوق کلیوی و نقش آن در   12

 متابولیسم بدن
 

نقش غدد فوق کلیوی  در تنظیم ترشح هورمون ها و 

ورمون های مکانیسم کنترل آن را بداند و همچنین انواع ه

 ترشح شده از آن و اثر بر متابولیسم مواد مغذی

 امتحان کتبی و سواالت شفاهی استفاده از اسالید و تخته و سخنرانی  

فیزیولوژی غده پانکراس  و نقش آن در   13

 متابولیسم بدن
 

آشنایی با انواع هورمون های مترشحه از پانکراس و 

اثرات گلوکاگن بر مکانیسم تنظیم ترشح آنها را بداند  و 

 متابولیسم مواد مغذی 

 امتحان کتبی و سواالت شفاهی استفاده از اسالید و تخته و سخنرانی  

فیزیولوژی انسولین و نقش آن در متابولیسم   14

 یدن
 

آشنایی با نحوه ترشح هورمون انسولین و عملکرد ان در 

 بدن و اثر ان بر متابولیسم مواد مغذی را بداند
 امتحان کتبی و سواالت شفاهی از اسالید و تخته و سخنرانی استفاده  

فیزیولوژی غدد جنسی مرد و نقش آن در   15

 متابولیسم بدن
 

نحوه ترشح و تنظیم هورمون تستسترون و اثر ان بر 

 متابولیسم مواد مغذی را بداند
 امتحان کتبی و سواالت شفاهی استفاده از اسالید و تخته و سخنرانی  

زیولوژی غدد جنسی زن و نقش آن در فی  16

 متابولیسم بدن
 

آشنایی با سیکل هورمون های زنانه و نحوه تنظیم ترشح 

 انها و اثرات انها بر متابولیسم مواد مغذی 
 امتحان کتبی و سواالت شفاهی استفاده از اسالید و تخته و سخنرانی  
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