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توصیف کلی بلوک
اين بلوک ادغام يافته ،بخشي ا ز برنامه آموزشي علوم پايه دانشجويان پزشكي است كه به آموزش اصول ،مفاهيم و محفوظات در
زمينه ساختار (مشتمل بر ميكروسكوپي و ماكروسكوپي) ،مجاورات ،تكوين و عملكرد طبيعي دستتااه گتوارش متيپتردازد بته
ميزاني كه دانشجويان را براي درک و تجزيه و تحليل اختالالت دستااه گوارش آماده سازد .اين بلوک همچنين به ساختار جدار
شكم ،حفره شكمي و آناتومي سطحي و راديولوژيک دستااه گوارش ميپردازد.
اين بلوک به موارد زير نمیپردازد:




جزييات غيرضروري و تخصصي ساختار و عملكرد اجزاي دستااه گوارش
ساختار و عملكرد غيرطبيعي بدن از جمله عوامل و مكانيسمهاي بيمتاريزا و واكتنشهتاي بتدن بته ايتن عوامتل ،اصتول
فارماكولوژي و پاتوفيزيولوژي بيماريها و اختالالت دستااه گوارش
روشهاي تشخيصي و درماني

اهدا ف بلوک گوارش
الف) اهدا ف دانشی
در پايان اين بلوک دانشجو بايد بتواند:
ساختار آناتوميك دستگاه گوارش را بشناسد:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.11
.11
.12

ساختار و مجاورت لوله گوارش (دهان ،حلق ،مري ،روده كوچک ،روده بزرگ و كانال مقعدي) را توضيح دهد.
ساختار و مجاورت غدد ضميمه گوارش (غدد بزاقي ،كبد ،كيسه و مجاري صفراوي و پانكراس) را بيان كند.
نحوه خونرساني ،عصبگيري ،و تخليه لنفاوي لوله گوارش و غدد ضميمه گوارش را شرح دهد.
ساختار جدار شكم قدامي طرفي شكم (عضالت ،عروق خوني ،لنف و اعصاب مربوطه) و كانال ايناوينال را توضيح
دهد.
نشانههاي سطحي و نواحي  9گانه شكم را بداند.
صفاق ،حفرات ،ناودان ها و رسس هاي مربوطه را شرح دهد.
احشاي شكم ،عروق و اعصاب و مجاورات مربوطه را توصيف كند.
موقعيت آناتوميک و مجاورات طحال را توصيف كند.
عناصر خلف صفاقي مرتبط با دستااه گوارش را توضيح دهد.
عضالت جدار خلفي شكم ،شبكههاي عصبي ،سيستم اتونوم و سيستم لنفاوي شكم را شرح دهد.
ركتوم و كانال مقعدي را توضيح دهد.
موقعيت عناصر مرتبط با دستااه گوارش را از نظر آناتومي سطحي و راديولوژيک مطابقت دهد.

ساختار هيستولوژيك دستگاه گوارش را بشناسد:
 .13ساختار ميكروسكوپي حفره دهان و اجزاي آن ،حلق و لوله گوارش (مري ،معده ،روده كوچک ،روده بزرگ ،آپانديس و
كانال مقعدي) را توصيف كند.
 .14ساختار ميكروسكوپي ضمائم دستااه گوارش (غدد بزاقي ،كبد ،كيسه صفرا ،مجاري صفراوي و پانكراس) را شرح دهد.
 .15ساختار ميكروسكوپي پردههاي صفاقي را توضيح دهد.
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 .16تفاوتهاي ميكروسكوپيک قسمتهاي مختلف لوله گوارش را توضيح دهد.

نحوه تكوين لوله گوارش و غدد ضميمه را بداند:
.17
.18
.19
.21
.21

نحوه تكوين دهان و حلق و لوله گوارش را توضيح دهد.
نحوه تكوين مزانترها را بيان كند.
نحوه تكوين طحال را شرح دهد.
نحوه تشكيل روده پيشين (مري ،معده ،دوازدهه ،كبد ،كيسه صفرا ،پانكراس) ،روده مياني و روده پسين را بداند.
اطالعات خود در خصوص نحوه تكوين دستااه گوارش را براي درک ناهنجاريهاي تكويني اين دستااه به كار برد.

عملكرد دستگاه گوارش و غدد ضميمه را بداند:
 .22نحوه پيدايش پتانسيل عمل عضالت صاف دستااه گوارش را بداند.
 .23مكانيسم انقباض عضالت صاف و چاوناي كنترل آن را توصيف كند.
 .24عملكرد سيستم اعصاب دروني و بيروني دستااه گوارش را بداند.
 .25چاوناي عملكرد سيستم گردش خون دستااه گوارش را بداند.
 .26حركات لوله گوارشي شامل جويدن ،بلعيدن ،حركات معده ،روده كوچک و روده بزرگ ،تخليه كيسه صفرا ،و مكانيسم
ايجاد آنها همراه با نقش اعصاب و هورمونهاي گوارشي بداند.
 .27دفع مدفوع و رفلكسهاي دخيل در آن را بشناسد.
 .28ترشحات قسمتهاي مختلف گوارش از جمله بزاق ،مري ،معده ،لوزالمعده ،صفرا ،روده كوچک و روده بزرگ و
مكانيسم هاي دخيل در اين ترشحات را بداند.
 .29عملكرد و اهميت كبد و طحال توصيف كند.
 .31مكانيسم هضم مواد آلي شرح دهد.
 .31جذب آب ،الكتروليتها ،ويتامين ها و مواد آلي و مكانيسم هاي دخيل در جذب را توصيف كند.

ب) اهدا ف مهارتی
در پايان اين بلوک دانشجو بايد بتواند:
 .1ساختار بافت شناسي زبان و انواع پرزهاي آن را زير ميكروسكوپ تشخيص دهد.
 .2ساختار بافت شناسي تمام طبقات جدار مري ،معده ،دئودنوم ،ژژنوم ،ايليوم ،روده بزرگ و آپانديس را زير
ميكروسكوپ شناسايي كند.
 .3ساختار انواع غدد بزاقي ،كبد ،پانكراس و كيسه صفرا را زير ميكروسكوپ تشخيص دهد.
 .4ساختار ميكروسكوپيک قسمتهاي مختلف لوله گوارش را از هم افتراق دهد.
 .5اجزاي حفره دهان را در فرد زنده تشخيص دهد.
 .6حفره دهان و محتويات آن را در جسد و موالژ شناسايي كند.
 .7نواحي حلق و مري را در جسد و موالژ تشخيص دهد.
 .8جدار قدامي طرفي شكم و كانال ايناوينال را در جسد نشان دهد.
 .9نشانه هاي سطحي جدار شكم را در فرد زنده عالمت گذاري كند.
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 .11نواحي  9گانه شكم را در فرد زنده مشخص كند و محل هر يک از احشاي شكم را در اين نواحي نشان دهد.
 .11حفره صفاقي و محتويات آن را در جسد تشخيص دهد.
 .12معده ،كبد ،عناصر پايه كبدي را همراه با تنه سلياک در جسد و موالژ نشان دهد.
 .13عروق مزانتريک و روده هاي باريک و بزرگ را در جسد و موالژ تشخيص دهد.
 .14عناصر خلف صفاقي مرتبط با دستااه گوارش را در جسد و موالژ شناسايي كند.
 .15ركتوم و كانال مقعدي را در جسد و موالژ تشخيص دهد.
 .16احشاي دستااه گوارش را در مقاطع عرضي راديولوژيک و موالژ در سطوح  L3 ،L1و  L5را شناسايي كند.

ج)اهدا ف نگرشی
از دانشجو انتظار ميرود طي اين بلوک:
 .1بر كرامت انساني جسد واقف باشد و آن را رعايت كند.
 .2از جايااه ويژه حرفهاي و وجود حساسيتهاي اخالقي در رشتهي پزشكي آگاه باشد.
 .3منضبط و مؤدب باشد و رفتار و ظاهر متناسب با شأن دانشجوي پزشكي داشته باشد.
 .4نقدپذير و منطقي باشد و حقايق را بپذيرد.
 .5در تمام امور اعم از آزمونها و ارائه تكاليف نوشتاري و شفاهي به شرافت و درستكاري و حفظ شأن پزشكي پايبند
باشد.
 .6در انجام كارها و تكاليف گروهي همكاري موثري داشته باشد.
 .7به اساتيد و مربيان خود احترام باذارد.
 .8وظيفه شناس ،مسؤوليت پذير و قابل اعتماد باشد.
 .9خود را ملزم به خودآموزي و بهروز ناهداشتن دانش و مهارتهاي خود بداند.
 .11ضوابط دانشكده را رعايت نمايد.
 .11در استفاده از منابع و امكانات عمومي از اتالف و اسراف خودداري كند.
 .12فعاالنه گوش كند.
 .13به طور مناسب از تكنيکهاي غيركالمي شامل زبان بدن استفاده كند.
 .14در روابط بين فردي بيان مؤثر و صميمي داشته باشد.
 .15ارتباط كالمي و چشمي مناسبي برقرار كند.
 .16به عنوان عضوي از تيم با ساير دانشجويان كار گروهي انجام دهد.
 .17با اساتيد ،مسووالن آموزشي و اداري ارتباط مناسب برقرار كند.
 .18به مسؤوالن آموزشي بازخورد به هناام و سازنده ارائه دهد.
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جدول زمانی ردوس نظری
رديف

ساعت

عنوان جلسه

.1

ساختار ماكروسكوپي حفره دهان و حلق و مري

2

.2

ساختار ميكروسكوپي حفره دهان و اجزا

2

.3

ساختار ميكروسكوپي انواع غدد بزاقي

2

كليات ساختار ميكروسكوپي لوله گوارش و مري
.4

كنترل عملكرد لوله گوارش  ،تركيب بزاق و نحوه ترشح و
كنترل ترشح آن و ترشحات مري

2

.5

ترشحات معده ،مراحل و عوامل موثر بر ترشحات معده

2

.6

جدار شكم ،كانال اينگوينال ،نواحي شكم

3

.7

حفره صفاق و احشاي شكم

3

.8

لوله گوارش شكمي

2

.9

تكوين پيشين روده

2

.11

لوله گوارش لگني

2

.11

تكوين ميان روده و پسين روده

2

.12

عروق و اعصاب لوله گوارش

2

.13

ساختار ميكروسكوپي لوله گوارش

2

.14

ساختار ميكروسكوپي ضمائم دستگاه گوارش

2

.15

ترشحات لوزالمعده ،روده كوچک  ،روده بزرگ و مكانيسم
هاي دخيل در اين ترشحات

.16

عملكرد كبد ،نقش صفرا  ،تخليه كيسه صفرا و حركت جويدن
و بلعيدن و عوامل موثر بر اين حركات

.17

حركات معده ،روده كوچک و بزرگ  ،رفلكس دفع مدفوع ،
هضم و جذب مواد غذايي

.18

2
2
2

بحث ادغام يافته
جمع

36

* جلسات TBL
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جدول زمانی ردوس عملی
ساعت

رديف عنوان جلسه
.1

حفره دهان (زبان) ،غدد بزاقي و مري

2

.2

لوله گوارش (معده ،دئودنوم ،ژژنوم ،ايليوم)

2

.3

روده بزرگ ،آپانديس و غدد ضميمه گوارش

1

.4

حفره دهان ،حلق و مري

2

.5

جدار قدامي-طرفي شكم

2

.6

كانال اينگوينال

2

.7

حفره صفاقي

2

.8

تنه سلياك و ناحيه سوپراكوليک

2

.9
.11
.11

عروق مزانتريک و ناحيه اينفراكوليک

2

آناتومي كاربردي :ساختن كانال اينگوينال با كاغذ
شناسايي و مشاهده بخشهاي مختلف دستگاه گوارش و ضمايم آن در
موش صحرايي ( در حال حاضر ارايه نمی شود)
اندازه گيري ترشح اسيد معده به روش  in vivoدر موش صحرايي
( در حال حاضر ارايه نمی شود)
جمع

2
2
21

منابع یادگیری
Drake R.L. Gray’s Anatomy for Students. Churchill Livingstone 2010; 2nd edition. Chapter 4,
pages 246-355 and 366-381, chapter 5, pages 439-441, chapter 8, pages 1030-1060 and 985-998
Junqueira's Basic Histology. McGraw‐Hill Medical 2010; 12th edition, Chapters 15-16, pages
249-297
Langman's Medical Embryology. Lippincott Williams & Wilkins 2009, 11th edition, chapter 15,
pages 208-231
Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology. Elsevier 2016, 13th edition, chapters 63-6465-66

ترجمه كتاب گايتون ، 2116مترجمين :اعضاي هيأت علمي گروه فيزيولوژي دانشااه علوم پزشكي تهران ،انتشارات چهر
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آزمون
آزمون تمام دروس نظري بلوک به صورت تجميعي در قالب امتحان پايان بلوک برگزار ميشود.
سؤاالت آزمون براي دو گروه الف و ب يكسان خواهد بود.
تعداد كل سواالت  76عدد خواهد بود كه توزيع آنها در رشتههاي مختلف به صورت زير است:

تعداد سواالت و بارم سواالت در آزمون های ادغام یافته گوارش

گوارش

تعتتتتداد
ساعت

تعتتداد كتتل
سوال

تعتتتتداد
تست

تعتتتتتتداد
سوال كوته
پاسخ

تعتتتتتتداد
سوال بتين
رشته اي

بتتتارم هتتتر
ستوال كوتتته
پاسخ

بتتارم هتتر
تست

بتتارم هتتر
سوال بتين
رشته اي

36

81

61

15

5

1/25

1/25

1/25

گوارش

بافت شناسي

جنين شناسي

تعداد ساعات

8

4

14

تعداد كل سواالت

18

9

31

تعداد سواالت تستي

14

7

22

تعداد سواالت كوته پاسخ

3

2

5

تعداد سواالت بين رشته اي

1

1

3

4/5

2/25

7/5

نمره كل

آناتومي

بيوشيمي
1
1
1
1
1
1

فيزيولوژي
11
23
17
4
2
5/75

كل
36
61
61
14
6
21

نمره نهايي به صورت زير محاسبه ميشود:

 به ازاي هر جلسه  TBLيا كوئيز يک سوال از ديسيپلين مربوطه حذف خواهد شد.

 باقي مانده نمره از آزمون پايان بلوک به نسبت تعداد سوال تقسيم ميشود ،بته طتوري كته  25درصتد نمتره از قستمت
سواالت تشريحي خواهد بود.
حد نصاب قبولي در بلوک ،نمره  11از  21است كه به عنوان عملكرد دانشجو در كارنامه نيمسال ثبت ميشود.
در عين حال ،نمره دانشجو در هر يک از دروس آناتومي ،بافت شناسي ،جنين شناسي و فيزيولوژي در هر يتک از بلتوکهتا ،در
پايان سالهاي تحصيلي اول و دوم ،محاسبه و اعالم ميشود كه حدنصاب قبولي آن نيز نمره  11از  21است.
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اطالع رساني نمرات ،از طريق سيستم الكترونيكي مديريت آموزش (سيپاد) و وب سايت پزشكي  191خواهد بود.

ارزشیابی
الف) ارزشیابی دوره
ارزشيابي دوره به منظور دريافت بازخورد در خصتوص كيفيتت دوره استت و تتالش متيشتود تتا بتا در نظتر گترفتن نظترات و
پيشنهادات ارائه شده ،نواقص احتمالي بر طرف شده و كيفيت دورههاي آتي ارتقا يابد .ارزشيابي بلوک از طريتق روشهتاي زيتر
انجام ميشود:
 نظرخواهی از دانشجويان :دانشتجويان از زمتان برگتزاري آزمتون تتا زمتان اعتالم نمترات بلتوک فرصتت دارنتد فترم
ارزشتتيابي دوره را كتته روي ستتايت پزشتتكي  91قتترار متتي گيتترد ،تكميتتل كننتتد .مشتتاهده نمتتره بلتتوک ،منتتوط بتته
تكميتل فتترم استتت .همچنتين جلستتهاي دو ستتاعته بعتد از اتمتتام بلتتوک تشتكيل متتيشتتود كته در آن دانشتتجويان بتتا
بحث گروهي ،نظرات ،مشكالت و پيشنهادهاي خود را ارائه ميدهند.
 نظرخواهی از مدرساان بلاو  :در پايتان بلتوک و از طترق مصتاحبه بتا اعضتاي هيتات علمتي و مستؤوالن بلتوک
انجام ميشود.

ب) ارزشیابی مدرسان

 ارزشيابي اعضاي هيات علمي با هتدف ارتقتاي تتوانمنتدي ايشتان صتورت متيگيترد .در ايتن راستتا منبتع گتردآوري
اطالعتتات ،نظرختتواهي از دانشتتجويان خواهتتد بتتود كتته از طريتتق همتتاهناي بتتا دفتتتر ارزشتتيابي هيتتات علمتتي انجتتام
ميشود.

md90tums.ir
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