
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 و بافت شناسی سلول رئوس اصلی جلسات درس:

 ی و بافت همبندهای بافت پوششی با ویژگییآشنا 1

 آن انواع وهای بافت غضروف ی با ویژگییآشنا 2

 و مفاصل بافت استخوان و استخوان سازیآشنایی با  3

 ی با ویژگی های بافت عصبییآشنا 4

 عضالنیبافت  ی با ویژگی های بافتیآشنا 5

 سازیهای بافت خون و لنف و خونآشنائی با ویژگی 6

 های دستگاه تنفسآشنایی با ویژگی 7

 دستگاه ادراریهای آشنائی با ویژگی 8

 های دستگاه گوارش و غدد ضمیمهآشنایی با ویژگی 9

 های دستگاه غدد درون ریزآشنایی با ویژگی 10

 تناسلی مذکرهای دستگاه آشنایی با ویژگی 11

 دستگاه تناسلی مونثهای آشنائی با ویژگی 12

   

 

 

 

 

 

 راهنمای مطالعه دانشجویان

«Study guide» 

 

 و بافت شناسی سلول عنوان درس:

 

 کارشناسی طع تحصیلی:مق  مامایی  رشته تحصیلی:

 نداردنیاز:  پیش واحد 5/1 تعداد واحد:

 97-98 اول سال تحصیلی: نیمسال 

 مهندسی بافت آموزشی:گروه 

 

  رضاپور: دکتر مدرس

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  هدف کلی درس:

بالینی و فراگیری نشانه شناسی ها و ی با مقدمات بافت شناسی انواع بافتیآشنا •

 های بدن آزمایشگاهی دستگاه

 اهداف کلی:

دانشجو ضمن مروری بر مقدمات بافت شناسی با انواع  ،این درسبخش بافت شناسی در  •

، دستگاه تناسلی مذکر و مونث و خون ،های پوششی، همبند، عضالنی، عصبیبافت

 شود.آشنا می های تنفس و ادراریهمچنین دستگاه

 روش تدریس:

باشد و از وسایل میطراحی شده  flowchartبر اساس روند س به روش سخنرانی نحوه تدری •

 های آموزشیو پاورپوینت ، ماژیک، لپ تاپ و اسالیدوایت بورد کمک آموزشی مانند تخته

 استفاده خواهد شد.

 :این درس روش ارزشیابی

 ارزیابی مداوم دانشجو در هر جلسه از کالس .1

 کوییز کتبی کالسی .2

 پایان ترمامتحان  .3

 :در این درس وظایف و تکالیف دانشجو

 در کالس و رعایت قوانین حاکم حضور به موقع و مرتب .1

 کالس در شده طالب تدریسمطالعه م .2

 توجه و دقت به مباحث ارائه شده .3

 اهمیت این درس در یک پاراگراف:

های بدن به فراگیری نشانه شناسی بالینی و آزمایشگاهی دستگاه یاندر این درس دانشجو •

 در وضعیت سالمت ی بدنهابافت و اصطالحات با مقدمات و مفاهیمو همچنین پردازند می

 .د شدنآشنا خواه )فیزیولوژیک(

 اشتباهات رایج دانشجویان در این درس عبارتند از:

 کم اهمیت دانستن درس و جدی نگرفتن درس در طول ترم .1

 عدم مطالعه درس در طول ترم .2

 هاعدم توجه کافی به تصاویر و اطلس .3

 رس عبارتند از:نکات کلیدی در یادگیری بهتر این د

های بخشدانشجویان بایستی از ابتدای ترم و جلسه به جلسه به مطالعه و یادگیری  •

 بپردازند. تدریس شده

  منابع اصلی درس:

 (JUNQUERA) ی پایه جان کوئیرابافت شناسکتاب  .1

 

 


