
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جنین شناسی  رئوس اصلی جلسات درس:

 تعريف جنین شناسی و بیان مقدمات  1

 مقدمه ای بر تنظیم مولکولی و پیام رسانی  2

 گامت سازی و تبديل سلول های زايا به گامت های نر وماده 

 هفته اول تکامل : تخمک گذاری تا النه گزينی  3

 هفته دوم تکامل : ديسک زايای دو اليه 

 هفته سوم تکامل : ديسک زايای سه اليه  4

 هفته های سوم تا هشتم : دوره رويانی
 ماه سوم تا زمان تولد : جنین و جفت  5

 نقايص تولد و تشخیص قبل از تولد

 تشکیل حفرات بدن  6

 اسکلت محوری

 دستگاه عضالنی  7

 اندام ها  8

 قلبی دستگاه  9

 عروقیدستگاه  10

 دستگاه گوارشدستگاه تنفس و  11

 ادامه دستگاه گوارش  12

 دستگاه ادراری و تناسلی 13

 سرو گردن 14

 سیستم اعصاب مرکزی 15

 تکامل چشم و گوش و پوست 16

   

 

 

 

 

 

 راهنمای مطالعه دانشجويان

«Study guide» 

 

 جنین شناسی عنوان درس:

 

 دکتری حرفه ای طع تحصیلی:مق پزشکی   رشته تحصیلی:

 بافت شناسیپیشنیاز:  واحد 2  واحد:تعداد 

 علوم تشريح گروه آموزشی:

 

 : دکتر آب آب زاده مدرس

 

 



 

 

 

 

 

 

 

تکامل جنین اين درس به منظور آشنايی فراگیران با فرآيند مراحل مختلف  هدف کلی درس:

 ناهنجاری های مادرزادی ارائه می گردد.انسان و چگونگی پیدايش 

 اهداف کلی:

 الف( حیطه دانشی: آشنايی کامل با مراحل تکامل دستگاههای مختلف بدن رويان و ضمائم جنینی 

 ب( حیطه مهارتی: توانايی نام گذاری ساختارهای مختلف مقاطع شماتیک طولی و يا عرضی 

 جهت يادگیری بهتر مباحث آناتومیج( حیطه عاطفی: عالقمندی به درس جنین شناسی 

 روش تدريس:
در جلسه اول کامل برای  TBLخواهد بود روش   TBLنحوه تدريس در جنین شناسی عمومی به روش 

فراگیران موظفند با آمادگی و مطالعه قبلی موضوعات در جلسه کالس  .دانشجويان توضیح داده خواهد 

 موضوع در ارزشیابی ايشان لحاظ خواهد شد.شرکت نمايند و در صورت پاسخ به سواالت اين 

اشد و از وسايل کمک آموزشی مانند ب به روش سخنرانی میجنین شناسی اختصاصی   نحوه تدريس 

 استفاده خواهد شد.و فیلم ها ی آموزشی اساليد ماژيک، وايت بورد، 

 

 روش ارزشیابی اين درس:

 نمره  TBL  5به صورت  عمومیجنین  همکاری  در اجراء بخش  -1

 نمره  5ارائه خالصه در جنین اختصاصی  -2

 نمره  10امتحان پايان ترم  -3

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

 

 وظايف و تکالیف دانشجو در اين درس:
 و شرکت در آزمون های فردی، گروهی و کالسی  حضور به موقع و مرتب در کالس  -1

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

 ارائه خالصه جلسه قبل در جنین اختصاصی  -3

اقدام به رفع اشکاالت درسی در هنگام تدريس يا بعد از کالس با مراجعه به مدرس مربوطه  – 4

 مخصوصاً قبل از امتحان پايان ترم.

 

 اهمیت اين درس در يک پاراگراف:

 کند.تنها درسی است که تکامل دوران جنینی را بیان می  ،پزشکیرشته  در کل دوران تحصیلی 

 بسیار ضروری است.و علل تکاملی بیماری ها يادگیری اين درس در تفهیم بهتر آناتومی  

 

 اشتباهات رايج دانشجويان در اين درس عبارتند از:

گیرند و همین امر باعث می شود مطالعه را دير شروع دانشجويان از ابتدای ترم اين درس را جدی نمی 

کنند اما از آنجائی که تمام اين درس سلسله وار بهم مربوط است لذا در يادگیری آن دچار مشکل می 

 شوند.

 نکات کلیدی در يادگیری بهتر اين درس عبارتند از:

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

 .پیش خوانی دانشجو قبل از هر جلسه به تفهیم مطالب کمک فراوان خواهد نمود

  منابع اصلی درس:

  2015کتاب جنین شناسی پزشکی النگمن ويرايش سیزدهم سال  -1

   2015رويان شناسی بالینی مور چاپ دهم سال  -2

 رويان شناسی الرسن  -3

 

 


