
دانشگاه علوم پزشکی قم
دانشکده پزشکی

گروه علوم تشریح 
(A دانشجویان پزشکی ورودی ٩٨ گروه)  

ساعت برگزاری کالس تئوری دوشنبه ١٠-٨  ساعت برگزاری کالس عملی دوشنبه ١٢- ١٠
(B دانشجویان پزشکی ورودی ٩٨ گروه) 

ساعت برگزاری کالس عملی دوشنبه ١٠-٨  ساعت برگزاری کالس تئوری دوشنبه ١٢- ١٠

مسئول درس 
دکتر مقدم

برنامه درس تئوری علوم تشریح قلبی عروقی 
 (تعداد واحد ١ واحد نظری و ٠/۵ واحد عملی)

برنامه درس تئوری علوم تشریح تنفس
(تعداد واحد ٠/۵ واحد نظری و ٠/٢ واحد عملی)

مدرس موضوع تاریخ روز درس ردیف
دکتر آب آب زاده دستگاه تنفس (نای، تقسیمات درخت برونشی و ریه) ۱۴ بهمن دوشنبه بافت شناسی ۱
دکتر آب آب زاده بافتشناسی قلب و عروق خونی بافتشناسی ۲۱ بهمن دوشنبه بافت شناسی ۲
دکتر آب آب زاده بافتشناسی دستگاه لنفاوی ۲۸ بهمن دوشنبه بافت شناسی ۳
دکتر آب آب زاده تکوین ناحیه قلبساز، لوله قلبی و قلب  ۵ اسفند دوشنبه جنین شناسی ۴
دکتر آب آب زاده تکوین دستگاه شریانی و وریدی  ۱۲ اسفند دوشنبه جنین شناسی ۵
دکتر آب آب زاده تکوین دستگاه تنفس ۱۲ اسفند دوشنبه جنین شناسی ۶

آزمون میان ترم کوتاه پاسخ و جور چین و شکل ٩٩/١/٢۳ ( ٨ نمره)
دکتر مقدم دنده ها و استرنوم ۱۸ فروردین دوشنبه آناتومی ۷
دکتر مقدم عضالت و عروق و اعصاب جدار توراکس ۲۵ فروردین دوشنبه آناتومی ۸
دکتر مافی مدیاستینوم فوقانی  ۱ اردیبهشت دوشنبه آناتومی ۹
دکتر مافی مدیاستینوم میانی ۸ اردیبهشت دوشنبه آناتومی ۱۰
دکتر مافی مدیاستینوم خلفی ۱۵ اردیبهشت دوشنبه
دکتر مافی عروق اصلی دستگاه گردش خون ۲۲ اردیبهشت دوشنبه آناتومی ۱۱

دکتر مقدم ساختار آناتومی و مجاورات بینی، حلق و حنجره و 
نای ۲۹ اردیبهشت دوشنبه آناتومی ۱۲

دکتر مقدم ساختار آناتومی و مجاورات ریه و پلورا
۵ خرداد
تعطیلی- 
جبرانی

دوشنبه آناتومی ۱۳

دکتر مقدم  ناتومی بالینی، کاربردی و رادیولوژیک دستگاه 
قلبی عروقی ۱۲ خرداد دوشنبه

دکتر مافی  آناتومی کاربردی و رادیولوژیک دستگاه تنفس جبرانی دوشنبه آناتومی ۱۴
آزمون پایان ترم ( ١٢ نمره)

 کتب مرجع تئوری : 

کتاب بافت شناسی پزشکی جان کوئیرا ٢٠١٨ -١
کتاب جنین شناسی پزشکی النگمن ویرایش سیزدهم سال ٢٠١٩ -٢

۳- کتاب آناتومی اسنل و گری ٢٠٢٠


