
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رئوس اصلی جلسات درس:

 

تعاریف و اصول كار با كاداور، بیان اصول  ( مقدمات)تاریخچه و معرفی پیشکسوتان 1

 اخالقی حاكم بر حرفه پزشکی و كار با كاداور

 وضعیت آناتومیك بدن، صفحات و محورها، اصطالحات )ترمینولوژي( و حركات بدن. 2

 استخوان بندي، مفاصل، عضالنی و عصبیكلیات دستگاه هاي عمومی بدن شامل 

آناتومی نرمال بدن و گوناگونی ها )واریاسیون ها( و اصول آناتومی رادیولوژیك و  3

  و  بالینی

 مقدمات بافت شناسی و روش هاي مطالعه بافت 4

 سلول سیتوپالسم  5

 هسته سلول 6

 بافت پوششی 7

 بافت همبند  8

 غضروفو بافت چربی  9

 بافت استخوان و مفاصل 10

 بافت عضالنی 11

 بافت عصبی 12

 مقدمات و تعاریف و گامتوژنز شامل اووژنز و اسپرماتوژنز 13

 تخمك گذاري، لقاح و تشکیل تخم )هفته اول( 14

 النه گزینی و تشکیل پرده هاي جنینی و ارتباط خونی مادر و جنین )هفته دوم( 15

 گاستروالسیون و تشکیل محورهاي بدن )هفته سوم( تشکیل دیسك سه الیه جنینی، 16

 مشتقات الیه هاي اكتودرم، مزودرم، اندودرم و ستیغ عصبی )هفته سوم تا هشتم( 17

 دوره فتال ) هفته هاي هشتم تا سی و هشتم(، جفت و پرده هاي جنینی و دوقلوها 18

 اصول تراتولوژي و ناهنجاریهاي مادرزادي و رشد بعد از تولد 19
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 عنوان درس:

 مقدمات علوم تشریح

 دكتري حرفه اي مقطع تحصیلی: پزشکی   رشته تحصیلی:

 نداردپیشنیاز:   واحد 23/2 تعداد واحد:

 علوم تشریح  گروه آموزشی:
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یافته بخشی از برنامه آموزشی علوم پایه دانشجویان پزشکی است كه به آموزش  این درس ادغامشرح درس: 

 می پردازد.عمومی و جنین شناسی عمومی مقدمات آناتومی، بافت شناسی اصول، مفاهیم و محفوظات در زمینه 

 

 این درس دانشجو باید:  در پایان هدف كلی درس:

اصول و چگونگی نام گذاري هاي آناتومی را بشناسد و بتواند در تجسم و توصیف اعضا در وضعیت ها و حركات مختلف بدن بکار  -1

 ببندد. 

ساختارهاي عمومی اصلی بدن شامل دستگاههاي اسکلتی، عضالنی، عروقی و عصبی را بشناسد و بتواند موقعیت اعضاي مهم و  -2

 دستگاههاي بدن را در ارتباط با آن ها تعیین كند. 

 .سدانواع سلول ها و بافت هاي عمومی بدن شامل بافت پوششی، عضالنی و همبند )همراه با مشتقات آن( را بشنا -3

 با چگونگی تشکیل و تکوین جنین و جفت و منشا رویان شناختی اعضاي حیاتی آشنایی داشته باشد.  - 4

 

 حیطه نگرشی*: 
 بر كرامت انسانی كاداور واقف باشد و آن را رعایت كند.  -1

 براي هر یك از اعضاي كاداور ارزش آموزشی و اهمیت حیاتی قائل باشد.  -2

 موالژ ارائه كند. الم هاي آموزشی و اداور آموخته ها و پرسش هاي خود را از مطالعه بر روي پیش از كار بر روي ك -3

 مشاركت فعال داشته باشد. هاي آموزشیم الدر فرایندهاي یاددهی و یادگیري همزمان در كارگروهی بر روي  -4

  روش تدریس:

 ، ارائه خالصه درس در جلسه قیل یپرسش و پاسخ و مشاركت دانشجو در كالس به صورت ارائه سخنران –به صورت سخنرانی 

ارائه سخنرانی  –جواب دادن به پرسش هاي مطرح شده در طول ترم  –شركت و حضور فعال در كالس   :این درس روش ارزشیابی

 شركت در امتحان میان ترم و پایان ترم  -در كالس در موضوع خاص

 روش ارزشیابی این درس:

 نمره 5ارائه خالصه جلسه قبل  -1

 نمره 5          امتحان میان ترم  -2

 نمره  8          امتحان پایان ترم -3

 نمره 2پرسش و پاسخ در طول ترم و كوئیز هاي كالسی  -4

 نمره 2سخنرانی كالسی و دادن تحقیق در مورد مطالب مرتبط با درس  -5

 كالسی و خارج از رفرانس می باشد. % سواالت از مباحث10تبصره : تا 

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

اقدام به رفع اشکاالت درسی در هنگام تدریس یا بعد از كالس با مراجعه  –و دادن كوئیز هاي كالسی ارائه خالصه جلسه قبل

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

 

  اهمیت این درس در یك پاراگراف:

در این درس اصول و چگونگی نام گذاري هاي آناتومی، ساختار هاي عمومی بدن شامل دستگاه اسکلتی، عضالنی و عصبی؛ موقعیت 

پوششی، عضالنی و همبند )همراه با مشتقات آن( و چگونگی و ارتباط نسبی اعضا، انواع سلول و بافت هاي عمومی بدن شامل بافت 

 تشکیل و تکوین جنین و جفت آموزش داده می شود.

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

 حفظ نمایند كه همین امر مشکالتی را برایشان به همراه خواهد داشت.

دانشجویان از ابتداي ترم این درس را جدي نمی گیرند و همین امر باعث می شود مطالعه را دیر شروع كنند اما از آنجائی كه تمام 

 د.این درس سلسله وار بهم مربوط است لذا در یادگیري آن دچار مشکل می شون

 

 

 نکات كلیدي در یادگیري بهتر این درس عبارتند از:
 پیش خوانی درس  – 1

 مطالعه مدام و مستمر در طول ترم  – 2

 یادگیري عمقی مطالب – 3 

 

 منابع اصلی درس:
 

 2016كتاب بافت شناسی پزشکی جان كوئیرا  -1

 2016كتاب جنین شناسی پزشکی النگمن ویرایش سیزدهم سال  -2

   2015رویان شناسی بالینی مور چاپ دهم سال   -3


