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 بخش اول بافت شناسی -
 8نمره این بخش: 

 بافت شناسی و روش های مطالعه آن موضوع: -1
 ساعت 2تعداد ساعت: 

 فتمختلف مطالعه باآشنایی با علم بافت شناسی و روش های هدف کلی درس: 

 باشد، قادر دانشجوژه: یو اهداف

 .کند بیان را ها بافت مطالعه مختلف روش های -

 .دهد شرح را آنها کار طرز و ها میکروسکوپ انواع -

 .دهد شرح را میکروسکوپ با مطالعه جهت بافت تهیه مراحل -

 

 سلول موضوع: -2
 ساعت 4تعداد ساعت: 

 ساختار سلولی و انواع سلول هاآشنایی با هدف کلی درس: 

 باشد، قادر دانشجوژه: یو اهداف

 .کند بیان را آن عمل و پالسمایی غشا ساختمان -

 دهد. شرح را سیتوپالسم اجزا -

 .دهد شرح را سیتوپالسمی های ارگانل از هرکدام عمل -

 .دهد شرح را هسته ساختمان -

 

 بافت اپی تلیال موضوع: -3
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 ساعت 4تعداد ساعت: 

 آشنایی با ساختار و انواع بافت پوششیهدف کلی درس: 

 باشد، قادر دانشجوژه: یو اهداف

 .ببرد نام را پوششی بافت وظایف -

 .دهد شرح را پوششی بافت مشخصات -

 .کند بیان را تلیال اپی سلول راسی سطح خصوصیات -

 .نماید تشریح را تلیال اپی های سلول بین اتصاالت انواع -

 دهد. توضیح را پایه غشا عملکرد و ساختمان -

 دهد. شرح مثال با همراه را پوششی بافت انواع -

 .کند بیان را غددی پوششی بافت خصوصیات -

 .دهد توضیح مترشحه ماده نوع و تراوش حوهن لحاظ از را غدد انواع -

 

 بافت همبند و چربی موضوع: -4
 ساعت 4تعداد ساعت: 

 و انواع بافت همبندآشنایی با ساختار هدف کلی درس: 

 باشد، قادر دانشجوژه: یو اهداف

 .دهد را شرح همبند بافت اصلی اجزاء -

 .دهد شرح را همبند بافت وظایف -

 دهد. شرح را همبند بافت سلول های انواع عمل و ساختمان -

 . دهد توضیح با مثال را همبند بافت انواع -

 .کند مقایسه را چربی بافت نوع دو میکروسکوپی ساختمان -

 

 بافت غضروف موضوع: -5
 ساعت 2تعداد ساعت: 

 آشنایی با ساختار و انواع بافت غضروفهدف کلی درس: 

 باشد، قادر دانشجوژه: یو اهداف

 .دهد شرح را غضروف ساختمان اجزا -

 .کند مقایسه را غضروف انواع -

 

 بافت استخوان موضوع: -6
 ساعت 2تعداد ساعت: 
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 با ساختار و انواع بافت استخوانی آشناییهدف کلی درس: 

 باشد، قادر دانشجوژه: یو اهداف

 .دهد شرح را استخوانی سلول های و عملکرد انواع ساختمان -

 .ببرد نام را استخوان ماتریکس اجزاء -

 دهد. شرح را استخوان انواع -

 

 بافت عضله موضوع: -7
 ساعت 4تعداد ساعت: 

 انواع بافت عضالنیآشنایی با ساختار و هدف کلی درس: 

 باشد، قادر دانشجوژه: یو اهداف

 .ببرد نام را عضالنی بافت انواع -

 . دهد شرح را سارکومر الکترونی میکروسکوپ تمانخسا -

 . دهد شرح را اسکلتی عضله در انقباض مکانیسم -

 .کند مقایسه صاف، اسکلتی و قلبی را در عضله سلول اجزاء -

 .کند مقایسه اسکلتی و قلبی راصاف،  عضله ترمیم در -

 

 منابع بافت شناسی:
 کتاب بافت شناسی پایه جان کوئیرا 

  کتاب بافت شناسیRoss  

 

 بخش دوم جنین شناسی عمومی -
 8نمره این بخش: 

 گامتوژنز شناسی و انیروموضوع:  -1

 ساعت 4تعداد ساعت: 

 مادهو  نر گامت های به ایزا سلولهای لیخصوص تبد در الزم دانش کسبدرس:  یکل هدف

 باشد، قادر دانشجوژه: یو اهداف

 .دهد شرح را یشناس انیرو از یکوتاه خچهیتار -

 .دینما گذاری نام را مربوطه اشکال داده، شرح را آنها منشاء و بدوی اییزا سلول های -

 .دینما انیب را اسپرم و تیاووس یکروموزوم اختالالت داده، شرح را توارث یکروموزوم هیفرض -

 .دینما گذاری نام را مربوطه اشکال داده، شرح را تولد از قبل ها تیاووس لیتشک روند و سیاووژنز -

 .دینما گذاری نام را مربوطه اشکال داده، شرح را یجنس بلوغ درهنگام ها تیاووس لیتشک روند -
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 .دینما گذاری نام را مربوطه اشکال داده، شرح آنرا یزمان مراحل و سیاسپرماتوژنز -

 .دینما نامگذاری ای رسم را مربوطه اشکال و داده شرح را سیوژنزیاسپرم مراحل -

 

 ینیگز النه تا گذاری تخمک از و نمو رشد هفته نیاولوع: موض -2

 ساعت 2ساعت:  تعداد

 النه تا گذاری تخمک از و نمو رشد هفته نیاول عیوقا خصوص در الزم دانش کسبدرس:  یکل هدف

 ینیگز

 باشد، قادر دانشجوژه: یو اهداف

 د.ینما گذاری نام را مربوطه اشکال داده، حیتوض را ها کولیفول رشد مراحل و داده شرح را یتخمدان چرخه -

 ببرد. نام را گذاری تخمک در مؤثر عوامل و داده شرح را تیاووس انتقال و گذاری تخمک -

 ینیگز النه در آن ریتاث و زرد جسم بقاء در مؤثر عوامل و دهد شرح را دیسف جسم و زرد جسم لیتشک -

 .ح دهدیتوض را

 .دهد حیتوض را مرحله هر سمیمکان داده شرح را باروری مراحل -

 .دینما گذاری عالمت ای حیتوض را مربوطه های شکل بتواند و داده شرح را ستیبالستوس لیتشک و میتسه -

 .دهد حیتوض را مرحله هر در یهورمون عوامل ریتاث و داده شرح را ینیگز النه هنگام در رحم تیوضع -

 

 ای هیال دو اییزا سکید لیتشک و و نمو رشد هفته نیدوم عیوقا :موضوع -3

 ساعت 2ساعت:  تعداد

 دو اییزا سکید لیتشک و و نمو رشد هفته نیدوم عیوقا خصوص در الزم دانش کسبدرس:  یکل هدف

 ه اییال

 باشد، قادر دانشجوژه: یو اهداف

 .دینما گذاری نام ای رسم را مربوطه شکل داده، شرح را ونمو رشد هشتم روز عیوقا -

 .دینما گذاری نام ای رسم را مربوطه شکل داده، شرح را ونمو رشد روزنهم عیوقا -

 .دینما گذاری نام ای رسم را مربوطه شکل داده، شرح را ونمو رشد دوازدهم و ازدهمی روزهای عیوقا -

 .دینما گذاری نام ای رسم را مربوطه شکل داده، شرح را ونمو رشد زدهمیروزس عیوقا -

 

 هیال سه اییزا سکید لیتشک و نمو و رشد سوم هفته عیوقا: موضوع -4

 ساعت 2 ساعت: تعداد

 سه اییزا سکید لیتشک و نمو و رشد سوم هفته عیوقا خصوص در الزم دانش کسبدرس:  یکل هدف

 هیال

 باشد، قادر دانشجوژه: یو اهداف
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 دهد. حیتوض را مربوطه یملکول سمیمکان و داده شرح را وآندودرم مزودرم لیتشک و ونیگاستروالس -

 .دینما گذاری نام ای حیتوض شکل روی از آنرا مراحل داده شرح را نوتوکورد لیتشک -

 .دهد حیتوض را مربوطه یملکول سمیمکان و داده شرح را بدن محورهای رییگ شکل -

 .دهد حیتوض شکل رسم با را ونیگاستروالس یط ها سلول یینها نقشه -

 .دهد شرح را یانیرو سکید رشد نحوه -

 .دینما گذاری نام را مربوطه اشکال داده، شرح را پرزها لیتشک یچگونگ و سوم هفته یط تروبالست تکامل -

 

 (یانیرو ی نمو )دوره و رشد هشتم تا سوم های هفته: موضوع -5

 ساعت 2ساعت:  تعداد

 رویانی( ی )دوره نمو و رشد هشتم تا سوم های هفته عیوقا خصوص در الزم دانش کسب :درس یکل هدف

 باشد، قادر دانشجوژه: یو اهداف

 .دهد شرح را یانیرو دوره -

 .ببرد نام را یدرم اکتو اییزا هیال مشتقات -

 .دهد شرح را ونینوروالس -

 .دینما گذاری نام را مربوطه های شکل بتواند و داده شرح را یمزودرم اییزا الی مشتقات -

 .دهد شرح را تیوسوم تومریسوم لیتشک و محوری مجاور مزودرم -

 دهد. شرح را ت هایسوم زیتما یمولکول میتنط -

 .دهد شرح را ینینابیب مرودرم -

 را مربوطه اشکال داده، شرح را سروزی های پرده لیتشک یچگونگ و آن های هی، الیجانب صفحه مزودرم -

 .دینما نام گذاری

 .دهد شرح آنرا یملکول میتنظ و یخون عروق و خون لیتشک -

 شرح را گوارش لوله لیتشک یچگونگ و یدم و سری یدگیخم برده، نام را یدرم آند اییزا هیال مشتقات -

 .دهد

 .دهد حیتوض را یکلواک غشای و یحلق یدهان غشای -

 .دهد شرح را یخلف-یقدام محور رییگ شکل -

 .دهد شرح را نمو و رشد دوم ماه یط در انیرو ظاهری اتیخصوص -

 

 لوله گوارش و حفرات بدن: موضوع -6

 ساعت 2ساعت:  تعداد

 نحوه تکوین لوله گوارش و حفرات بدن خصوص در الزم دانش کسب :درس یکل هدف

 باشد، قادر دانشجو:ژهیو اهداف

 تشکیل حفره بدن ابتدایی را شرح دهد. -
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 تشکیل غشاهای سروزی را شرح دهد. -

 دیواره عرضی را شرح دهد. -

 تشکیل دیافراگم را شرح دهد. -

 تشکیل حفره قفسه سینه و شکم را شرح دهد. -

 

 دوره نیا در نیجن و جفت راتییتغ و تولد تا سوم ماه: موضوع -7

 ساعت 2ساعت:  تعداد

 نیا در نیجن و جفت راتییتغ و تولد تا سوم ماه عیوقا خصوص در الزم دانش کسبدرس:  یکل هدف

 دوره

 باشد، قادر دانشجوژه: یو اهداف

 .دهد شرح تولد هنگام تا سوم ماه از نیجن حرکات و سازی استخوان قد، وزن، ماهانه راتییتغ -

 .دینما محاسبه را نوزاد تولد زمان و نیجن سن نیتخم نحوه -

 .دهد حیتوض ای گذاری نام را مربوطه ریتصاو داده شرح را ینیجن های پرده لیتشک و جفت راتییتغ -

 .دینما گذاری نام را مربوطه اشکال داده، شرح را ای قاعده دواییدس و ای بوته ونیکور لیتشک -

 را آن های لدونیکوت و ییدوایدس های وارهید مادری، بخش و ینیجن بخش شامل جفت ساختمان -

 .دهد شرح

 .دهد شرح را بارداری انیپا در جفت اتیخصوص -

 .دینما گذاری نام را مربوطه اشکال داده شرح را جفت خون انیجر -

 دیتول و مادر های بادی یآنت انتقال ها، تیالکترول و ییغذا مواد تبادل گازها، تبادل شامل جفت اعمال -

 .دهد شرح را هورمون

 اشکال داده، شرح را کیوتیآمن نوارهای و ناف بند اختالالت ک،یلوژ ویزیف یناف فتق ، بندناف لیتشک -

 .دینما گذاری نام را مربوطه

 .دهد شرح را انیپا در جفت راتییتغ -

 شرح را آنها علل و وسیآمن دریه گویاول وس،یدرامنیه ن،یجن رشد در آن نقش و کیوتیآمن عیما -

 .دهد

 .دینما گذاری نام را مربوطه اشکال داده، شرح را یتخم دو دوقلوهای در ینیجن های پرده -

 .دینما گذاری نام را مربوطه اشکال داده، شرح را یتخم تک دوقلوهای در ینیجن های پرده -

 .دهد شرح را زودرس مانیزا و مانیزا مراحل، علل -

 

 تولد از قبل صیتشخ و مادرزادی های یناهنجار: موضوع -8

 ساعت 2ساعت:  تعداد

 تولد از قبل صیتشخ و مادرزادی های یناهنجار خصوص در الزم دانش کسبدرس:  یکل هدف
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 باشد، قادر دانشجوژه: یو اهداف

 .دهد شرح را مادرزادی های یناهنجار -

 .دهد شرح را ها یناهنجار انواع -

 .دهد شرح را ها یناهنجار جادیدرا یطیمح عوامل نقش -

 .دهد شرح را تراتولوژی یمبان -

 .دهد شرح را ها یناهنجار جادیا در یپرترمیه و یروسیو عوامل نقش -

 .دهد شرح را ها یناهنجار جادیا در تشعشعات و ییایمیش عوامل نقش -

 .دهد شرح را ها یناهنجار جادیا در ها هورمون نقش -

 .دهد شرح را ها یناهنجار جادیدرا نیسنگ فلزات ،یپوکسیه ،یچاق مادر، های یماریب نقش -

 دهد. شرح را تولد از قبل صیتشخ در یاولتراسونوگراف نقش -

 .دهد شرح را تولد از قبل صیتشخ در مادر سرم غربالگری -

 .دهد شرح را تولد از قبل صیتشخ در وسنتزیآمن تیاهم -

 .دهد شرح را تولد از قبل صیتشخ در یجفت پرزهای از برداری نمونه تیاهم -

 وندیپ و نیجن یجراح ن،یجن یطب ،درمان نیجن به خون قیتزر شامل نیجن درمان روش های -

 دهد. شرح را ادییبن سلول های

 

 شناسی: منبع جنین
  جنین شناسی النگمنکتاب 

 

 بخش سوم آناتومی -

 4نمره این بخش: 

 مقدمه ای بر آناتومی و ستون مهره موضوع: -1
 ساعت 2تعداد ساعت: 

 هدف کلی درس: 

 باشد، قادر دانشجوژه: یو اهداف

 . را شرح دهدو صفحات فرضی بد ن آناتومیکال پوزیشن  -

 . را شرح دهددیگر اصطالحات  اصطالحات جلو عقب و باال و پایین و -

 .را شرح دهدانواع حرکات در بدن  -

 .را شرح دهدحفرات بدن  -

 را  شرح دهد.های بدن  استخوانتعداد  -

 ها را شرح دهد. انواع استخوان -
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 های مختلف اسکلت محوری و اسکلت ضمائم را توصیف نماید. بخش -

 و انحناهای آن را توضیح دهد. مشخصات ستون مهره ای -

 صیف نماید.ومشخصات یک مهره تیپیک را ت -

 هره ای را با یکدیگر مقایسه نماید.مهره های نواحی مختلف ستون م -

 

 جناغ و دنده ها موضوع: -2
 ساعت 2تعداد ساعت: 

 هدف کلی درس: 

 باشد، قادر دانشجوژه: یو اهداف

 های مختلف آن را شرح دهد. استخوان جناغ و بخش -

 های دنده ها را  توضیح دهد. ویژگی -

 

 جمجمه موضوع: -3
 ساعت 2تعداد ساعت: 

 هدف کلی درس: 

 باشد، قادر دانشجوژه: یو اهداف

 د.های جمجمه را در نمای کلی شرح دهاستخوان  -

 .نام ببرداستخوان های نمای قدامی )فرونتال، زایگوما، نیزال، ماگزیال و ماندیبول( را  -

 را شرح دهد. رگیری آن ها و موقعیت آن ها نسبت به استخوان های دیگرمحل قرا -

 .نام ببردندیبول( را استخوان های نمای خارجی )تمپورال، پاریتال، استخوان های صورت و م -

 محل قرارگیری آن ها و موقعیت آن ها و جزیات ساختمانی هر کدام را بداند. -

 را شرح دهد. و اهمیت آن پتریون -

 .شرح دهدرا و اینفراتمپورال تمپورال حفره بخش های تشکیل دهنده  -

 .شرح دهدنمای خلفی جمجمه را  -

 .شرح دهداستخوان اکسپیتال را  جزئیات ساختمانی -

 . شرح دهدرا نمای فوقانی جمجمه  -

 .توضیح دهدیتال، کرونال و المبدوئید را ژدرزهای سا -

 .شرح دهدنقاط المبدا و برگما را  -

 .شرح دهدتحتانی جمجمه را نمای  -

 .را شرح دهدتقسیم بندی حفره کرانیال  -

 .شرح دهدسوراخ های نمای تحتانی جمجمه با عناصر موجود را  -

 



 درمانی جهرم بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات

 دانشکده پزشکی

 گروه علوم تشریح
 

 مفاصلاندام ها و  موضوع: -4
 ساعت 4تعداد ساعت: 

 هدف کلی درس: 

 باشد، قادر دانشجوژه: یو اهداف

 های اندام فوقانی را نام ببرد و توضیح دهد. استخوان -

 تحتانی را نام ببرد و توضیح دهد. های اندام استخوان -

 لگن استخوانی را شرح دهد. -

 انواع مفاصل را شرح دهد. -

 حرکات مفاصل را شرح دهد. -

 

 :آناتومیمنابع 
  آناتومی گری برای دانشجویانکتاب 

  آناتومی اسنلکتاب 

 کتاب استخوان شناسی دکتر بهرام الهی  

 

 


