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 در زیر میکروسکوپ.  آشنایی دانشجو با انواع بافت های عمومی و اختصاصی بدن هدف کلی:
 

 در پایان دوره دانشجو قادر خواهد بود.   اهداف اختصاصی:

 

 حیطه شناختی: 

 شخیص دهد. بتواند در زیر میکروسکوپ تمختلف بدن را انواع بافت های  -1

 . تشخیص دهددر زیر میکروسکوپ های مختلف را  اولترااستراکچر سلول -2

 تشخیصی بافت های مختلف را شرح دهد. روش های -3

 

 : نگرشیحیطه 

 شرکت فعال داشته باشد. در آزمایشگاه  برای مشاهدۀ الم های مد نظر -1

 اید.سؤال نم  الم های توضیح داده شدهدر ارتباط با  آزمایشگاهدر  -2

 نماید. درک در بدن را  هر موضوع جدید ایگاه، اهمیت و جپس از یادگیری -3

 

 : رفتاری)عملکردی(حیطه 

 کار با میکروسکوپ، فوکوس کردن روی الم های مختلف و انواع رنگ آمیزی های بافتی را انجام دهد.  -1

 ماید. وسکوپ تفاوت آن ها را مکتوب نه نماید و با استفاده از میکرانواع بافت ها با روش های مختلف را تهی -2

 بتواند انواع بافت های طبیعی بدن را با استفاده از میکروسکوپ شناسایی و بر روی کاغذ مکتوب نماید. -3
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  و دوره ای توسط تشخیص الم های مختلف. ارزشیابی روزانه  -2. غیاب و حضور -1 استاد: چگونگی فعالیت 

 سخنرانی، پرسش و پاسخ وسط میکروسکوپ مجهز به دوربین، مشاهدۀ الم ها در زیر میکروسکوپ تشیوه تدریس: 

 . ، پاورپوینت یدئو، وایت بردمیکروسکوپ مجهز به دوربین، و وسایل کمک آموزشی: 
 

 انجام تکالیف محوله از طرف استاد.  -3. تشخیص بافتشرکت منظم در جلسات  -2.   آزمایشگاهحضور به موقع و فعال در  -1 دانشجو:تکالیف  و فعالیت 

 نمره(  20)جمعا  ارزیابی تکالیف -4حضور و غیاب. -3آزمون عملی. -2 فعالیت در آزمایشگاه.-1 نحوه ارزیابی دانشجو:

 

                 وزارت خانه باشد(. توسط توجه: سر فصل دروس بايد طبق سر فصل های ارائه شده  )جدول زمانبندی درس  

 رئوس مطالب  فردي 

 کیسۀ صفرا  -روده باریک -معده  -نای -مری  -پوست  -مثانه 1

 طحال شریان االستیک،  -مری -پوست -د نافبن 2

 نای  -غضروف  -بافت چربی 3

 استخوان اسفنجی -استخوان متراکم 4

 عضله صاف  -عضله قلبی -عضله مخطط 5

 الم خون محیطی -نخاع -اتیک گانگلیون های سمپ -بافت عصبی -مخچه -مغز 6

 امتحان پایان ترم عملی  7
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