
دانشگاه علوم پزشکی قم
دانشکده پزشکی
گروه علوم تشریح

  دانشجویان پزشکی ورودی ٩٨ گروه A : کالس تئوری یکشنبه١٠-٨  و کالس عملی یکشنبه ١۶-١۴ 
دانشجویان پزشکی ورودی ٩٨ گروه B : کالس تئوری یکشنبه ١٢-١٠ و کالس عملی یکشنبه ١٨-١۶ 

مسئول درس
دکتر اسالمی

برنامه درس علوم تشریح گوارش
(تعداد واحد نظری ۵ /۱ واحد و عملی ۰/۵ واحد)

مدرس موضوع تاریخ روز درس ردیف
دکتر آب آب زاده بافتشناسی حفره دهان و حلق، مری، و معده، ۱۳ بهمن یکشنبه بافت شناسی ۱

دکتر آب آب زاده بافتشناسی روده باریک، روده بزرگ، رکتوم و مجرای 
مقعد ۲۰ بهمن یکشنبه بافت شناسی ۲

دکتر آب آب زاده بافت شناسی غدد بزاقی،کبد، کیسه صفرا، و لوزالمعده ۲۷ اسفند یکشنبه بافت شناسی ۳
دکتر آب آب زاده جنین شناسی دستگاه گوارش و غدد ضمیمه گوارش ۴ اسفند یکشنبه جنین شناسی ۴

دکتر اسالمی آناتومی حفره دهان و غدد بزاقی ( عروق و لنف و 
اعصاب) ۱۱ اسفند یکشنبه آناتومی ۵

تعطیل رسمی والدت حضرت علی (ع) ۱۸ اسفند یکشنبه آناتومی ۶

دکتر اسالمی آناتومی حلق و مری( عروق و لنف و اعصاب)، عضالت 
دیواره شکم (آناتومی بالینی، کاربردی و  رادیولوژیک) ۲۵ اسفند یکشنبه آناتومی ۷

دکتر اسالمی جدار شکم و  مجرای کشاله ران ( عروق و لنف و 
اعصاب)(آناتومی بالینی، کاربردی) ۱۷ فروردین یکشنبه آناتومی ۸

دکتر اسالمی تقسیم بندی فضای شکم  (آناتومی بالینی، کاربردی و 
رادیولوژیک) ۲۴ فروردین یکشنبه آناتومی ۹

آزمون میان ترم تست و نقطه چین و کوتاه پاسخ و شکل( ۸ نمره ) ۳۰ فروردین 

دکتر اسالمی آناتومی صفاق ( عروق و اعصاب)(آناتومی بالینی، 
کاربردی) ۳۱ فروردین دوشنبه آناتومی ۱۰

دکتر اسالمی و آئورت شکمی (آناتومی بالینی، کاربردی و  ادامه صفاق
رادیولوژیک) ۷ اردیبهشت یکشنبه آناتومی ۱۱

دکتر حیدری آناتومی معده و روده باریک ( عروق و لنف و اعصاب) 
(آناتومی بالینی، کاربردی و رادیولوژیک)

 ۱۴
اردیبهشت دوشنبه آناتومی ۱۲

دکتر حیدری آناتومی روده بزرگ، رکتوم و مجرای مقعد ( عروق و لنف 
و اعصاب) (آناتومی بالینی، کاربردی و رادیولوژیک)

 ۲۱
اردیبهشت یکشنبه آناتومی ۱۳

دکتر حیدری آناتومی کبد، کیسه صفرا ( عروق و لنف و اعصاب) 
(آناتومی بالینی، کاربردی و رادیولوژیک)

 ۲۸
اردیبهشت یکشنبه آناتومی ۱۴

عید سعید فطر ۴ خرداد یکشنبه آناتومی ۱۵

دکتر حیدری آناتومی طحال و پانکراس ( عروق و لنف و 
اعصاب)(آناتومی بالینی، کاربردی و رادیولوژیک) ۱۱ خرداد یکشنبه آناتومی ۱۶

آزمون پایان ترم ( ۱۲ 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 تنه اسنل و گری ٢٠٢٠


