
رئوس اصلی جلسات درس:

مقدمات(تاریخچه و معرفی پیشکسوتان)  تعاریف و اصول کار با کاداور، بیان اصول ١
اخالقی حاکم بر حرفه پزشکی و کار با کاداور

وضعیت آناتومیک بدن، صفحات و محورها، اصطالحات (ترمینولوژی) و حرکات بدن. ٢
کلیات دستگاه های عمومی بدن شامل استخوان بندی، مفاصل، عضالنی و عصبی

آناتومی نرمال بدن و گوناگونی ها (واریاسیون ها) و اصول آناتومی رادیولوژیک و ۳
بالینی و  

مقدمات بافت شناسی و روش های مطالعه بافت۴
سیتوپالسم سلول ٥
هسته سلول٦
بافت پوششی۷
بافت همبند ۸
بافت چربی و غضروف۹
بافت استخوان و مفاصل١٠
بافت عضالنی١١
بافت عصبی١٢
مقدمات و تعاریف و گامتوژنز شامل اووژنز و اسپرماتوژنز١۳
تخمک گذاری، لقاح و تشکیل تخم (هفته اول)١۴
النه گزینی و تشکیل پرده های جنینی و ارتباط خونی مادر و جنین (هفته دوم)١٥
تشکیل دیسک سه الیه جنینی، گاستروالسیون و تشکیل محورهای بدن (هفته سوم)١٦
مشتقات الیه های اکتودرم، مزودرم، اندودرم و ستیغ عصبی (هفته سوم تا هشتم)١۷
دوره فتال ( هفته های هشتم تا سی و هشتم)، جفت و پرده های جنینی و دوقلوها١۸
اصول تراتولوژی و ناهنجاریهای مادرزادی و رشد بعد از تولد١۹

راهنمای مطالعه دانشجویان

«Study guide»

عنوان درس:

مقدمات علوم تشریح

مقطع تحصیلی: دکتری حرفه ای رشته تحصیلی: پزشکی 

پیشنیاز: ندارد واحد ٢/٢۳ تعداد واحد:

گروه آموزشی: علوم تشریح 

مدرس : دکتر شیما آب آب زاده



شرح درس: این درس ادغامیافته بخشی از برنامه آموزشی علوم پایه دانشجویان پزشکی است که به آموزش 
اصول، مفاهیم و محفوظات در زمینه مقدمات آناتومی، بافت شناسی عمومی و جنین شناسی عمومی می پردازد.

هدف کلی درس: در پایان این درس دانشجو باید: 
١- اصول و چگونگی نام گذاری های آناتومی را بشناسد و بتواند در تجسم و توصیف اعضا در وضعیت ها و حرکات مختلف بدن بکار 

ببندد. 
٢- ساختارهای عمومی اصلی بدن شامل دستگاههای اسکلتی، عضالنی، عروقی و عصبی را بشناسد و بتواند موقعیت اعضای مهم و 

دستگاههای بدن را در ارتباط با آن ها تعیین کند. 
۳- انواع سلول ها و بافت های عمومی بدن شامل بافت پوششی، عضالنی و همبند (همراه با مشتقات آن) را بشناسد.

۴ -  با چگونگی تشکیل و تکوین جنین و جفت و منشا رویان شناختی اعضای حیاتی آشنایی داشته باشد.

حیطه نگرشی*: 
١- بر کرامت انسانی کاداور واقف باشد و آن را رعایت کند. 

٢- برای هر یک از اعضای کاداور ارزش آموزشی و اهمیت حیاتی قائل باشد. 
۳- پیش از کار بر روی کاداور آموخته ها و پرسش های خود را از مطالعه بر روی الم های آموزشی و موالژ ارائه کند. 

۴- در فرایندهای یاددهی و یادگیری همزمان در کارگروهی بر روی الم های آموزشی مشارکت فعال داشته باشد.

روش تدریس: 
به صورت سخنرانی – پرسش و پاسخ و مشارکت دانشجو در کالس به صورت ارائه سخنرانی ، ارائه خالصه درس در جلسه قیل

روش ارزشیابی این درس:  شرکت و حضور فعال در کالس – جواب دادن به پرسش های مطرح شده در طول ترم – ارائه سخنرانی 
در کالس در موضوع خاص-  شرکت در امتحان میان ترم و پایان ترم

روش ارزشیابی این درس:
امتحان میان ترم         ١٠ نمره -١

امتحان پایان ترم          ١٠ نمره  -٢
پرسش و پاسخ در طول ترم و کوئیز های کالسی ١ نمره -۳

سخنرانی کالسی و دادن تحقیق در مورد مطالب مرتبط با درس١ نمره -۴
تبصره : تا ١٠% سواالت از مباحث کالسی و خارج از رفرانس می باشد.

وظایف و تکالیف دانشجو در این درس: 
حضور به موقع و مرتب و فعال در کالس  - مطالعه منابع معرفی شده قبل و بعد از کالس و پاسخگویی به سواالت 

 دادن کوئیز های کالسی– اقدام به رفع اشکاالت درسی در هنگام تدریس یا بعد از کالس با مراجعه به مدرس مربوطه 
مخصوصاً قبل از امتحانات میان ترم و پایان ترم.

اهمیت این درس در یک پاراگراف: 

در این درس اصول و چگونگی نام گذاری های آناتومی، ساختار های عمومی بدن شامل دستگاه اسکلتی، عضالنی و عصبی؛ موقعیت 
و ارتباط نسبی اعضا، انواع سلول و بافت های عمومی بدن شامل بافت پوششی، عضالنی و همبند (همراه با مشتقات آن) و چگونگی 

تشکیل و تکوین جنین و جفت آموزش داده می شود.

 اشتباهات رایج دانشجویان در این درس عبارتند از: 
با توجه به حجیم بودن درس و ارائه شدن این درس در ترم اول معموال دانشجویان سعی دارند کل مطالب را مانند دروس دبیرستان 

حفظ نمایند که همین امر مشکالتی را برایشان به همراه خواهد داشت.
دانشجویان از ابتدای ترم این درس را جدی نمی گیرند و همین امر باعث می شود مطالعه را دیر شروع کنند اما از آنجائی که تمام 

این درس سلسله وار بهم مربوط است لذا در یادگیری آن دچار مشکل می شوند.

نکات کلیدی در یادگیری بهتر این درس عبارتند از:
١ – پیش خوانی درس 

٢ – مطالعه مدام و مستمر در طول ترم 
 ۳ – یادگیری عمقی مطالب

منابع اصلی درس:

کتاب بافت شناسی پزشکی جان کوئیرا ٢٠١٦ -١
کتاب جنین شناسی پزشکی النگمن ویرایش سیزدهم سال ٢٠١٦ -٢

۳- رویان شناسی بالینی مور چاپ دهم سال ٢٠١٥ 
مقدمات علوم تشریح   -۴


