
 
 دانشگاه علوم پزشکی قم 

 دانشکده پزشکی 

 و پزشکی بازساختی گروه مهندسی بافت

 1399-1400نیمسال اول 

 هفته دوم(  8) 14-16هفته اول(  8)   8-10شنبه  سه  کالس  ساعت برگزاری 

 نام مسئول درس 

آب آب زادهدکتر    

عملی( واحد  0/ 5واحد نظری و  1/ 5)آناتومی عمومی و جنین شناسی برنامه درس  

 99ورودی   (Ph.D)دانشجویان دکتری تخصصی 

 ردیف  درس روز  تاریخ  موضوع مدرس 

اسالمیدکتر    
مقدمات و تعاريف جنین شناسی گامتوژنز ) اووژنز و  

 اسپرماتوژنز( 
15/7/1399  سه شنبه 

جنین  

 شناسی

 عمومی 

1 

22/7/1399 تخمك گذاري، لقاح و تشکیل سلول تخم )هفته اول(  دکتر اسالمی  2 سه شنبه 

النه گزينی و تشکیل پرده هاي جنینی و ارتباط خونی   دکتر اسالمی

 مادر و جنین )هفته دوم( 
29/7/1399  

 سه شنبه
3 

تشکیل ديسك سه اليه جنینی، گاستروالسیون و تشکیل   دکتر اسالمی

6/8/1399 محورهاي بدن )هفته سوم(   
 سه شنبه

4 
تعطیل رسمی  99/ 8/ 13 شنبهسه     

مشتقات اليه هاي اکتودرم، مزودرم، اندودرم و ستیغ   دکتر اسالمی

 عصبی )هفته سوم تا هشتم( 
20/8/1399  

 سه شنبه
5 

27/8/1399   مشتقات اليه ها  ادامه دکتر اسالمی  6 سه شنبه 

دوره فتال ) هفته هاي هشتم تا سی و هشتم(، جفت و   دکتر اسالمی

دوقلوها پرده هاي جنینی و   4/9/1399  
 سه شنبه

7 

اصول تراتولوژي و ناهنجاريهاي مادرزادي و رشد بعد از   دکتر اسالمی

 تولد 
11/9/1399  

 سه شنبه
8 

22/9/1399  زمون میان ترم به صورت تشریحیآ  

آب آب زادهدکتر   سیستم تنفس و حفرات بدن تکامل دستگاه     18/9/1399  سه شنبه 

جنین  

 شناسی

 اختصاصی

9 

25/9/1399 تکامل دستگاه قلبی و عروق  دکتر آب آب زاده  10 سه شنبه 

گوارش کامل دستگاه ت دکتر آب آب زاده  2/10/1399   سه شنبه 

9/10/1399   تناسلی  -ادراري  کامل دستگاهت دکتر آب آب زاده  11 سه شنبه 

سر و گردن تکامل دستگاه   دکتر آب آب زاده  16/10/99  12 سه شنبه 

اندام و دستگاه عضالنی اسکلتیتکامل دستگاه  دکتر آب آب زاده  23/10/1399  14 سه شنبه 

عصبیتکامل دستگاه  دکتر آب آب زاده  30/10/1399  15 سه شنبه 

چشم و گوش و پوست تکامل دستگاه  دکتر آب آب زاده  7/11/1399  16 سه شنبه 

 سئواالت پایان ترم به صورت تشریحی
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