
 

 طراحي پيشگام تدريس  (( جدول) ) 
                                                                          

 1ترم  پزشکیدانشجویان  گروه فراگير :         مقدمات علوم تشریح )بافت شناسی(   : عنوان درس 

 معصومه فانی نام استاد :                                                                                 اول   نيمسال :

 )عملی( واحد 0.25 تعداد واحد :                                       دوشنبه  روز برگزاري كالس  :
 

 اهداف  جلسات موضوع جلسه

 مروري بر تكنيكهاي  اول  

 هيستولوژي

 ميكروسكوپ نوري را شرح دهد.   اجزاي .1

 .ميكروسكوپ نوري را شرح دهد  روش کار با .2

 مراحل تهيه بافت جهت مطالعه با ميكروسكوپ را شرح دهد. .3
 

 .دهد تشخيص را ساده سنگفرشی اپيتليوم .1 بافت پوششی  دوم

 .دهد تشخيص را ساده مكعبی اپيتليوم .2

 .دهد تشخيص را ساده استوانه اي اپيتليوم .3

 .هدد تشخيص را )شاخی و غيرشاخی(سنگفرشی مطبق اپيتليوم .4

 .دهد تشخيص را دار مژه کاذب مطبق اپيتليوم .5

 .دهد تشخيص را متغير اپيتليوم .6

 .دهد تشخيص را همبند بافت هاي سلول و ها رشته انواع .1 بافت همبند و پوست سوم

 .دهد تشخيص را سست همبند بافت .2

 .دهد تشخيص را متراکم همبند بافت .3

 الیه هاي اپيدرم و درم را تشخيص دهد. .4

 ضمائم پوست را تشخيص دهد. .5
 بافت چربی سفيد را تشخيص دهد. .1 غضروف و استخوانچربی و  چهارم

 نوع غضروف و اجزاي آن را تشخيص دهد. .2

 نوع استخوان )متراکم و اسفنجی( و اجزاي آن را تشخيص دهد. .3

 .دهد تشخيص را صاف عضله بافت .1 بافت عضالنی پنجم

 .دهد تشخيص را اسكلتی عضله بافت .2

 .دهد تشخيص را قلبی عضله بافت .3

 

 



 

 

 

   :روش تدريس

 مطلب ارائه طول در سئواالت به پاسخ و سئوال طرح سخنراني،

 برد وايت تخته و پروژكتور ويدئو از استفاده

 : وظابف و تکاليف دانشجو

 درس كالس جلسات در منظم حضور

 كالس در فعال مشاركت

 انجام تکالیف

 کوئیزهای کالسی

 

  : نشجوروش ارزشيابي دا

 %20کوئیزهای کالسی 

 %80امتحان پايان ترم 

 منابع مطالعه : 

1. Functional Histology – Weather , Di fiore 

2. Functional Histology: P.R.Wheater, H.G.Burkitt and V.G.Daniels 

3. Color Atlas of Histology: Leslie P. Gartner and James L. Hitt 

4. Netter,s Essential Histology: William K. Ovalle and Patrick C. Nahirney 

 بافت شناسی عملی جناب آقای دکتر علیرضا ابراهیم زاده .5

 بافت شناسی عملی سرکار خانم دکتر ملیحه نوبخت  .6

 


