
 

 

                    

 مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان 
 نظری واحد 1تعداد واحد:  بافت شناسی  نام و کد درس: 

 جلسه 16تعداد جلسات: 

 

 دقیقه )آفالین( 60-30:  مدت هر جلسه

 دقیقه )آنالین( 60-90                         

 زمان :

 دانشجویان کارشناسی علوم آزمایشگاهی  :فراگیران آناتومی نظری پیش نیاز: 

 دکتری تخصصی بافت شناسی، کارشناسی ارشد بافت شناسی و جنین شناسی دکتر ابراهیم لطیفی، مشخصات استاد درس : 

    ساعات حضور :

 Hormozel@yahoo.com  الکترونیکی :پست  آدرس

بدن انسان  دهنده تشکيل دستگاه هاي از بافت شناسی کلی اطالعات بايد درسی واحد اين گذراندن از پس  دانشجويان هدف کلی: 

 را فرا گيرند.

عصبی و بافت شناسی دستگاه هاي مختلف  و ماهيچه اي همبند، پوششی، از اعم پايه هاي بافت انواع آشنايی با سلول،  شرح درس:

  ها آن وظيفه و قرارگيري محل سلولی، ساختاري، ذکر ويژگی هاي با بدن انسان

 فعالیت استاد: 
، تشويق دانشجويان براي مشارکت در مباحث کالسی و يادگيري بيشتر، استفاده از به شکل آفالين و آنالين سخنرانی و تدريس

 و بارگذاري تکليف و کوييز تصاوير، فيلم و انيميشن جهت يادگيري بيشتر دانشجويان

 Power افزار نرم از استفاده با اساليد نمايش و شکل ترسيم با سخنرانی به صورت در صورت برگزاری کالس های حضوری:

point استفاده از کتب مرجع و فيلم هاي آموزشی  مربوط به هر موضوع و 

  قوانین کالس :
 اجباري بوده و در هر جلسه حضور و غياب صورت می گيرد. هاي آنالين  حضور و غياب در کالس (1

 بارگذاري خواهد شد و کالس هاي آنالين طبق برنامه برگزار می گرددورأس ساعت مقرر ي آفالين (  تمامی کالس ها2       

محاسبه نمره در فرآيند  ( غيبت غير موجه و غيبت موجه در روزهاي برگزاري آزمون به ترتيب موجب اختصاص نمره صفر و عدم3      

 ارزشيابی دانشجو می گردد.

 سرفصل مطالب و مراجع مورد استفاده و همينطور سياستها و قوانين درس در جلسه اول درسی اعالم می گردد.(4

 های دانشجویان: وظایف و فعالیت
 در صورت تمايل محتواتهيه و مشارکت در مباحث کالسی، انجام تکاليف و هاي آنالين شرکت فعال در کالس 

 شیوه ارزشیابی) با تعیین میزان نمره هر آیتم(: 

 نمره. 2نمره ، کار کالسی و حضور و غياب  8نمره،  ميان ترم  10 آزمون کتبی در پايان ترم 

 : آموزشی امکانات
  Adobe connectنرم افزارهاي توليد محتوا، سامانه آموزش مجازي، 

  کالس درس، ويديو پروژکتور، کامپيوتر و فيلم هاي آموزشی، و تخته وايت برد  حضوری:در صورت برگزاری کالس های 

 روش آموزش:  
 Adobe connectسامانه آموزش مجازي و برگزاري کالس هاي آنالين با استفاده از نرم افزار توسط استاد با استفاده از  محتوا ارائه

 در جلسات آنالين همراه با پرسش و پاسخ از دانشجويان

mailto:Sarafana@varastegan.ac.irآدرس


 

ارائه سخنرانی توسط استاد با استفاده از ويديو پروژکتور و وايت برد به همراه پرسش و   در صورت برگزاری کالس های حضوری:

 پاسخ همچنين در ابتداي هر جلسه از مطالب جلسه قبل کوييز گرفته می شود.

 

 منابع:

بافت شناسی پايه جان کوئيرا. نويسنده: لوييس جان کوئيرا، مترجمين: دکتر غالمرضا حسن زاده و ...،انتشارات خسروي، ويرايش 

15 ،2018 . 

 اهداف اختصاصی سرفصل مطالبعنوان    تاريخ ارائه جلسه

 :روددر پايان اين جلسه از دانشجو انتظار می

  و رئوس مطالب درسآشنايی و معارفه. بيان مشخصات   1

 و ارائه منابع، قوانين و تعداد جلسات کالس و نحوه

 ارزشيابی.

 و  نحوه ارزشيابی ، منابع، قوانين و تعداد جلسات کالس

 تاريخ امتحانات را بداند.

تعريف و مقدمه اي بر بافت شناسی. ترمينولوژي   2

)اصطالحات( بافت شناسی، روش هاي مطالعه در بافت و 

 انواع ميکروسکوپ هامعرفی 

خالصه اي از سلول شناسی و چگونگی تشکيل بافت، 

 معرفی انواع بافت ها.

 .واژه هاي کاربردي بافت شناسی را بشناسد 

 .مفهوم بافت را بداند 

 .آشنايی کلی با بافت شناسی بدن انسان داشته باشد 

 

 عملکرد آنهاو بافت پوششی آشنايی با انواع   معرفی بافت پوششی و انواع آن  3

 را بشناسد. بافت شناسی غدد برون ريز  بررسی غدد مترشحه برون ريز  4

 

بافت همبند و معرفی انواع بافت همبند عمومی و   5

 اختصاصی. بررسی بافت همبند چربی.

  بافت همبند و موقعيت آنهاآشنايی با 

  را بشناسد.انواع بافت همبند 

خالصه اي از انواع بافت  شناسی غضروف و استخوان و   6

 رشد استخوانی.

 .بافت استخوان و غضروف را بشناسد 

. 

 بافت شناسی انواع عضالت بدن را فرا گيرد  بافت شناسی عضله شامل انواع  بافت هاي عضالنی بدن.  7

آزمون میان ترم به صورت کتبی برگزار خواهد   آزمون میان ترم  8

 شد.
شامل عضله قلبی و بافت شناسی دستگاه گردش خون   9

انواع عروق خونی و خالصه اي از بافت خون و سلول 

 هاي خونی.

 .بافت قلب و عروق و دستگاه گردش خون را بشناسد 

بافت شناسی دستگاه تنفس شامل بافت ريه و بينی،   10

 حنجره و ناي.

  آشنايی با بافت شناسی بخش فوقانی و تحتانی دستگاه

 تنفسی را داشته باشد.



 

بافت شناسی دستگاه گوارش شامل زبان، حلق، مري،   11

معده و روده ها و غدد ضميمه گوارشی )کبد و 

 لوزالمعده(

  آشنايی با بافت شناسی بخش تحتانی دستگاه گوارش واقع

 در حفره شکمی داشته باشد.

 .بافت ضمايم دستگاه گوارش را بشناسد 

بافت شناسی دستگاه ادراري شامل ساختار کليه،   12

 ميزناي، ميزراه و مثانه

 .آشنايی کلی به بافت شناسی دستگاه ادراي داشته باشد 

بافت شناسی دستگاه تناسلی ماده و نر شامل غدد   13

تناسلی )بيضه و تخمدان( و دستگاه تناسلی خارجی 

 )پنيس و واژن(

  آشنايی کلی به  بافت شناسی دستگاه تناسلی نر را  داشته
 باشد.

   بافت شناسی دستگاه تناسلی ماده را  آشنايی کلی به

 داشته باشد.

بافت عصبی شامل انواع سلول هاي سيستم عصبی و   14

 ماده سفيد و خاکستري در مغز و نخاع

  آشنايی کلی به دستگاه عصبی و مغز و نخاع و انواع سلول
 هاي آن را داشته باشد.

بافت شناسی سيستم لنفاوي شامل تيموس و طحال و   15

 هاي لنفاوي.عقده 

 .بافت تمامی اندام هاي دستگاه لنفاوي را بشناسد 

 رفع اشکال و پرسش و پاسخ از مباحث قبلی  رفع اشکال و پرسش و پاسخ از مباحث قبلی  16

آزمون پایان ترم به صورت کتبی برگزار خواهد   آزمون پایان ترم  

 شد.


