
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بافت شناسی رئوس اصلی جلسات درس:

نحوه تهیه و  - مروری بر کلیات بافت شناسی  - شناسی بافتتعريف  1

 بافت شناسی آماده سازی الم های 

 بافت همبندو  آشنائی با بافت پوشش  2

آشنائی با بافت غضروف و رشد آن آشنائی با ويژگی های بافت  3

 شکستگیاستخوان و استخوان سازی و ترمیم 

 آشنائی با بافت عضالنی 4

آشنائی با ويژگی های بافت عصبی و دستگاه اعصاب محیطی و انتهای  5

 اعصاب

 بافت های دستگاه ايمنی آشنائی با ويژگی های 6

 بافت های دستگاه گوارش آشنائی با ويژگی های 7

 بافت های دستگاه اندوکرين  آشنائی با ويژگی های 8

 بافت های سیستم ادراری و تناسلی  ويژگی هایآشنائی با  9

   

 

 

 

 

 

 راهنمای مطالعه دانشجويان

«Study guide» 

 

 بافت شناسی عنوان درس:

 

 کارشناسی طع تحصیلی:مق  علوم آزمايشگاهی  رشته تحصیلی:

 2فیزيولوژی نیاز:  پیش   واحد 1  تعداد واحد:

 علوم تشريح گروه آموزشی:

 

 : دکتر آب آب زاده مدرس

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  هدف کلی درس:

 انسان بدنمختلف دستگاه های ی ها آشنائی با مقدمات بافت شناسی و انواع بافت 

 اهداف کلی:

در این درس )بافت شناسی( دانشجو ضمن مروری بر مقدمات بافت شناسی با انواع بافت 

 آشنا می شود.و سیستم های اختصاصی بدن انسان های پوششی، همبند، عضالنی، عصبی 

  روش تدريس:

باشد و از وسایل کمک آموزشی مانند ماژیک، وایت  نحوه تدریس به روش سخنرانی می

 اسالید استفاده خواهد شد.بورد، لپ تاپ و 

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.

 :اين درس روش ارزشیابی

 نمره 6امتحان میان ترم   -1

 نمره  12امتحان پایان ترم  -2

 نمره 2در کالس حضور فعال و مستمر  -3

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

 :در اين درس وظايف و تکالیف دانشجو

 حضور به موقع و مرتب در کالس  -1

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

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

 مدرس مربوطه مخصوصاً قبل از امتحانات میان ترم و پایان ترم.

 

  

 اهمیت اين درس در يک پاراگراف:

و دانشجو دید الزم را  در این درس دانشجو با مقدمات و مفاهیم بافت ها شناخت می یابد.

در شناخت بافت سالم آموزش خواهد دید تا بتواند در درس آسیب شناسی از آن به نحو 

 احسن استفاده نماید.

 اشتباهات رايج دانشجويان در اين درس عبارتند از:

 جدی نگرفتن درس در طول ترم ، نداشتن مطالعه کافی در طول ترم

 س عبارتند از:نکات کلیدی در يادگیری بهتر اين در

 به دلیل ارتباط کامل مطالب در جلسات ، مطالعه هر جلسه الزامی است.

  منابع اصلی درس:

  دکتر سلیمانی راد پزشکی بافت شناسی کتاب  -1

 جان کوئیرا  کتاب بافت شناسی پزشکی -2

 

 

 

 


