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 راهنمای مطالعه دانشجویان

«Study guide» 

 

 بافت شناسیآزمایشگاه  عنوان درس:

 

 کارشناسی طع تحصیلی:مق  علوم آزمایشگاهی  رشته تحصیلی:

 آناتومینیاز:  پیش     واحد 1 تعداد واحد:

 علوم تشریح گروه آموزشی:

 

 : دکتر آب آب زاده مدرس

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  هدف کلی درس:

 های بدن انسان آشنائی با مقدمات بافت شناسی و انواع بافت 

 اهداف کلی:
)بافت شناسی( دانشجو ضمن مروری بر مقدمات بافت شناسی با انواع بافت های آزمایشگاهی در این درس 

 آشنا می شود.و ساختار بافت های اختصاصی در زیر میکروسکوپ پوششی، همبند، عضالنی، عصبی 

 

  روش تدریس:

، اطلس بوردی مانند تخته، ماژیک، وایت باشد و از وسایل کمک آموزش نحوه تدریس به روش سخنرانی می

استفاده بافت شناسی ، الم های آموزشی، میکروسکوپ مانیتورینگ و میکروسکوپ دو چشمی معمولی 

 خواهد شد.

فراگیران موظفند با آمادگی و مطالعه قبلی موضوعات در جلسه کالس شرکت نمایند و در صورت پاسخ به 

 سواالت این موضوع در ارزشیابی ایشان لحاظ خواهد شد.

 :این درس ارزشیابیروش 

 نمره 2رسم تصاویر بافت در همان جلسه  -1

 نمره    16ایستگاهی   امتحان پایان ترم -2

 نمره 2حضور فعال و مستمر در کالس  -3

 % سواالت از مباحث کالسی و خارج از رفرانس می باشد.10تبصره : تا 

 :در این درس وظایف و تکالیف دانشجو

  و استفاده از میکروسکوپ در مطالعه فردی حضور به موقع و مرتب در کالس -1

 مطالعه منابع معرفی شده قبل و بعد از کالس و پاسخگویی به سواالت  -2

 اقدام به رفع اشکاالت درسی در هنگام تدریس یا بعد از کالس با مراجعه به مدرس مربوطه  -3

  

 اهمیت این درس در یک پاراگراف:

می تواند با دید بافتی و میکروسکوپی خود به مطالعه الم های در این درس دانشجو 

 .از اطلس های موجود در آزمایشگاه استفاده نماید آموزشی بپردازد و جهت مطالعه بهتر 

 اشتباهات رایج دانشجویان در این درس عبارتند از:

با  در طول ترمالم های آموزشی جدی نگرفتن درس در طول ترم ، نداشتن مطالعه کافی 

باعث می شود در موقع امتحان عملی پایان ترم استفاده از میکروسکوپ که همین امر 

 دانشجو دید کافی نداشته و در مدت زمان آزمون ایستگاهی قادر به تشخیص دقیق نشود.

 نکات کلیدی در یادگیری بهتر این درس عبارتند از:

هر جلسه ید کافی الم ها در و داشتن دبه دلیل ارتباط کامل مطالب در جلسات ، مطالعه 

 الزامی است.

  منابع اصلی درس:

 دیفیورپزشکی بافت شناسی  اطلس -1

   Weatherاطلس عملی بافت شناسی  -2

 

 

 

 


