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 . چگونگی تشكیل جنین به صورت عمومیآشنایی دانشجو با خصوصیات و ویژگی های انواع بافت های عمومی و  هدف کلی:
 

 در پایان دوره دانشجو قادر خواهد بود.   اهداف اختصاصی:

 

 حیطه شناختی: 

 .ببندد بكار بدن مختلف حرکات و ها ت وضعی در اعضا توصیف و تجسم در بتواند و ناسدشب را آناتومی های گذاری نام چگونگی و اصول -1

 را بدن دستگاههای و مهم اعضای موقعیت  بتواند و بشناسد را عصبی و عروقی عضالنی، اسكلتی، دستگاههای شامل بدن اصلی عمومی ساختارهای -2

 .کند تعیین ها آن با ارتباط در

 .بشناسد را  )آن مشتقات با همراه( همبند و عضالنی پوششی، بافت  شامل بدن عمومی های بافت  و ها سلول انواع -3

 .باشد داشته آشنایی حیاتی اعضای شناختی رویان منشا و جفت  و جنین تكوین و تشكیل چگونگیبا  -4

 

 : نگرشیحیطه 

 .کند رعایت  را آن و باشد واقف کاداور انسانی کرامت  بر -1

 .باشد قائل حیاتی اهمیت  و آموزشی زشار کاداور اعضای از یک هر برای -2

 . کند ارائه موالژ روی بر مطالعه از را خود های پرسش و ها آموخته  کاداور روی بر ارک  از پیش -3

 .باشد داشته فعال مشارکت  کاداور روی بر کارگروهی در همزمان یادگیری و یاددهی فرایندهای در -4

 
 



تكالیف آموزشی   -4ی دوره ای)کوئیز و میان ترم(. ارزشیاب   -3روزانه از مباحث جلسه گذشته. یابی ارزش -2. غیاب و حضور -1 استاد: چگونگی فعالیت 

 برای دانشجویان ) دو تكلیف( 

 و ارائه تكالیف آموزشی محوله توسط دانشجویان  سخنرانی، پرسش و پاسخشیوه تدریس: 

 پاورپوینت  وسایل کمک آموزشی: 
 

انجام تكالیف محوله از  -3شرکت منظم در جلسات ارزشیابی شفاهی، کتبی و عملی.  -2وقع و فعال در کالس.   حضور به م -1 دانشجو:تكالیف  و فعالیت 

 طرف استاد. 

 نمره(  3تكالیف ) -3 نمره( 10) آزمون کتبی پایان ترم -2 نمره(   7) آزمون کتبی میان ترم-1 نحوه ارزیابی دانشجو:
 

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

 رئوس مطالب  تاريخ رديف

 هسته و سیتوپالسم سلول، ساختار آناتومی، عمومی اصطالحات با آشنایی 1401/ 7/ 6 1

 تلیال  اپی  بافت  1401/ 7/ 12 2

 همبند بافت  1401/ 7/ 20 3

 ضروف غ  و چربی  بافت  1401/ 7/ 27 4

 استخوان   بافت  1401/ 8/ 4 5

 عضالنی  بافت  1401/ 8/ 11 6

 عصبی  دستگاه و عصبی  بافت  1401/ 8/ 18 7

 امتحان میانترم –خون   بافت  1401/ 8/ 25 8

 ( میوز و میتوز تقسیمات و سلولی سیكل) شناسی جنین مقدمات 1401/ 9/ 2 9

 ( اووژنز) گامتوژنز 1401/ 9/ 9 10

 ( ماتوژنز راسپ) گامتوژنز 1401/ 9/ 16 11

 ( گزینی النه تا گذاری تخمک) تكامل اول ی هفته توصیف 1401/ 9/ 23 12

 ( ها دوتایی هفته/   ای الیه دو زایای دیسک) تكامل دوم ی هفته توصیف 1401/ 9/ 30 13

 ( الیه سه زایای دیسک)  تكامل سوم ی هفته توصیف 1401/ 10/ 7 14

 ( رویانی  دوره) هشتم تا (چهارم) سوم هفته پایان از توصیف 1401/ 10/ 14 15

 ( جفت و جنین وضعیت ) تولد هنگام تا سوم ماه توصیف 1401/ 10/ 21 16

 تولد از پیش های تشخیص و مادرزادی نقایص گیری  شكل و ایجاد روند مرور 1401/ 10/ 28 17
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