
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 دااگشنه آزاد اسالمي مشهد 

 مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم زپشكي 

 زپشكيدادکشنه 
 واحد 2.2. /نظری  :و نوع واحد) نظری/عملی( تعداد واحد مقدمات علوم تشريح  درس: و شماره نام

 ساعت عملی 3ساعت تئوری و  23 مدت زمان ارائه درس: دكترا -پزشكی :حصیلیت مقطعرشته و 

 كالس های آموزشی دانشكده پزشكی محل برگزاری: - نیاز:پیشدروس 

 دكتر بی تا سیفی مسئول برنامه:نام 

 bita_saifi@yahoo.com                       :ايمیل : 

  تلفن و روزهای تماس:

  اعضاء : دكتر علوی

 

 

 

 ف کلي ردس:ا هدا
 آشنايی با تعاريف و اصول نام گذاری آناتومی و بافت شناسی عمومی و جنین شناسی 

ف اختصاصي  :ردس اهدا
 .نام گذاری و موقعیت آناتومیك را بشناسد 

 با انواع حركات و وضعیت های آناتومیك آشنا شود. 

 كلت كلی بدن و عملكرد آن آشنا گردد.با ساختمان اس 

 آشنايی با مقدمات بافت شناسی و روش های مطالعه آن 

 آشنايی با سلول و اندامك های داخل سلولی 

 آشنايی با بافت پوششی و غده ای 

 فت هم بند و چربیاآشنايی با ب 

 آشنايی با عضالت و انواع آن 

 یالگلفت عصبی، سلول های عصبی و سلول های اآشنايی با ب 

 آشنايی با گامتوژنز شامل اووژنز و اسپرماتوژنز 

 آشنايی با تخمك گذاری و لقاح و وقايع هفته اول 

 آشنايی با وقايع هفته دوم شامل النه گزينی و تشكیل جفت 

 آشنايی با وقايع هفته سوم شامل گاستروالسیون و تشكیل ديسك سه اليه جنینی 

 دو جلسه( ا هشتم( و از تشكیل لوله عصبی و مشتقات سه اليه زايايی ديسك جنینیآشنايی با وقايع دوره رويانی )هفته سوم ت( 

 های هشتم تا سی و هشتم و طرز تشكیل دوقلوها  آشنايی با دوره فتال شامل 

 آشنايی با اصول تراتولوژی، نقايص هنگام تولد و تشخیص های پیش از تولد 

 طرح دوره ردوس نظری 

mailto:bita_saifi@yahoo.com


 

کاانت مور روش اهی آموزش مدرس موضوع جلسه ردیف  رعهص  آموزش د نیازام

 کالس ردسي اساليد، پاورپوينت، موالژ سخنراني و رپسش و پاسخ دكتر علوی آشنايی با تعاريف 1

 کالس ردسي اساليد، پاورپوينت، موالژ سخنراني و رپسش و پاسخ دكتر علوی توصیف وضعیت آناتومیك .

 کالس ردسي ورپوينت، موالژاساليد، پا سخنراني و رپسش و پاسخ دكتر علوی اسكلت كلی بدن 2

 کالس ردسي اساليد، پاورپوينت، موالژ سخنراني و رپسش و پاسخ دكتر علوی ساختمان عمومی و حركات مفاصل 4

مقدمات بافت شناسی و روش های  5
 کالس ردسي اساليد، پاورپوينت، موالژ سخنراني و رپسش و پاسخ دكتر سيفي مطالعه آن

 کالس ردسي اساليد، پاورپوينت، موالژ سخنراني و رپسش و پاسخ دكتر سيفي یسلول و اندامك های سلول 6

 کالس ردسي اساليد، پاورپوينت، موالژ سخنراني و رپسش و پاسخ دكتر سيفي بافت پوششی و غده ای 7

 کالس ردسي اساليد، پاورپوينت، موالژ سخنراني و رپسش و پاسخ دكتر سيفي بافت هم بند و چربی 3

 کالس ردسي اساليد، پاورپوينت، موالژ سخنراني و رپسش و پاسخ دكتر سيفي عضالت و انواع آن 9

بافت عصبی، سلول های عصبی و  11
 کالس ردسي اساليد، پاورپوينت، موالژ سخنراني و رپسش و پاسخ دكتر سيفي گلیالسلول های 

 کالس ردسي اساليد، پاورپوينت، موالژ رپسش و پاسخسخنراني و  دكتر سيفي گامتوژنز شامل اووژنز و اسپرماتوژنز 11

1. 
تخمك گذاری و لقاح و وقايع هفته 

 کالس ردسي اساليد، پاورپوينت، موالژ سخنراني و رپسش و پاسخ دكتر سيفي اول

وقايع هفته دوم شامل النه گزينی و  12
 کالس ردسي اساليد، پاورپوينت، موالژ سخنراني و رپسش و پاسخ دكتر سيفي تشكیل جفت

14 
وقايع هفته سوم شامل گاستروالسیون 

 کالس ردسي اساليد، پاورپوينت، موالژ سخنراني و رپسش و پاسخ دكتر سيفي و تشكیل ديسك سه اليه جنینی

طرز تشكیل لوله عصبی، نوتوكورد  15
 کالس ردسي اساليد، پاورپوينت، موالژ سخنراني و رپسش و پاسخ دكتر سيفي و ستیغ عصبی

مشتقات اليه های زايا شامل  16
 کالس ردسي اساليد، پاورپوينت، موالژ سخنراني و رپسش و پاسخ دكتر سيفي اكتودرم، مزودرم و آندودرم

17 
وقايع دوره فتال و طرز تشكیل 

دوقلوها ی تك تخمی، دو تخمی و 
 پرده های جنینی

 الس ردسيک  اساليد، پاورپوينت، موالژ سخنراني و رپسش و پاسخ دكتر سيفي



13 
اصول تراتولوژی، نقايص هنگام تولد 

و تشخیص های پیش از تولد 
 )تست های غربالگری(

 کالس ردسي اساليد، پاورپوينت، موالژ سخنراني و رپسش و پاسخ دكتر سيفي

ت  آن هب -این ردس منابع اصلي ردس) عنوان کتاب، انم نویسنده، سال و محل ااشتنر، انم انشر، شماره فصول يا صفحات مورد نظررد رد صورتي هک مطالعه همه کتاب يا  همه مجلدا

 عنوان منبع ضروری نباشد(

 )آخرين چاپ( آناتومی اسنل و آناتومی گری -1

 113.بافت شناسی جان كوئیرا، ويراست دوازدهم،-.

 )آخرين چاپ( جنین شناسی النگمن-2

 )آخرين چاپ( بافت شناسی دكتر جعفر سلیمانی راد -4

کاان  ت آموزشي ام
 ديتا پروژكتور، پاورپوينت و موالژ 

 - 

 رم مربوط هب ره ارزشیابي:انحوه ارزشیابي دانشجو و ب

 √   ب(  پايان دوره                                                                           رپسش کالسي     √الف(  رد طول رتم        

 ساعت اترخی نمره روش آزمون

  پايان رتم  13 (ارزشیابي رتاكمي) كتبي

  رد طول دوره . (ارزشیابي تكوينيشفاهي )

    

 مقررات و ااظتنرات از دانشجو: )توسط گروه تعیین مي گردد(

 ره دانشجو طي دوره ملزم هب رعايت مقررات آموزشي  هب شرح  زری است:

 رعايت حسن اخالق و شئوانت اسالمي 

  کت رد بحث اهی مطرح شده رد کالسحضور منظم رد کالس و شر 

 عدم استفاده از تلفن همراه رد ساعت کالسي 



 - 


