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 پسشکی :/ مرکس آمًزشی درماویداوشکذٌ

 علًم تشریح گريٌ آمًزشی:

  Course Plan ديرٌطرح 

 مشخصات فراگیران مشخصات درس

 ػلًم تطریحرضتٍ تحصیلی:  بافت ضىاسی ػمًمیػىًان ياحذ درسی:

 کارضىاسی ارضذ مقطغ تحصیلی: اختصاصی )اجباری(وًع ياحذ درسی: 

 ايل ترم تحصیلی:  کاريرزی: ًزی: کارآم 5/0 ػملی: 1وظری: ياحذ

 ،ساػت

 ماٌ یاريز

سٍ وظری: 

-10ضىبٍ 

12 

سٍ  ػملی:

 15-13ضىبٍ 
 بخص: سال: کارآمًز  کاريرزی: کارآمًزی: 

 کذ درس:

13 

 پیطىیاز: 

 وذارد

 

بروامٍ آمًزضی  جذیذتریه تاریخ تصًیب

 00/03/1305 تًسط يزارت بُذاضت:

 بخص: سال: کاريرز 

 بخص: سال: دستیار

 سایر: سایر:

 مشخصات مسؤل درس

 ػلَم تؾزیحرضتٍ تحصیلی:  دوتز عیذُ هَهٌِ هحوذیوام ي وام خاوًادگی: 

 اعتبدیبررتبٍ ػلمی:  دوتزی تخصصی  مقطغ تحصیلی: 

 09143233994ضمارٌ تماس
                          پست الکتريویک:

mohamady3@gmail.com   
 

 گريٌ ػلًم تطریح-طکذٌ پسضکی داو   آدرس محل کار:

 دوتزعیذُ  هَهٌِ هحوذی: وام ي وام خاوًادگی سایر مذرسان

 :تاریخ تذيیه طرح درس :ريش برگساری بروامٍ

 00/00/1308 
 بازوگری بر اساس ویاز جامؼٍ:

 ترکیبی هجازی حضًری

 تصًیب تاریخ

 :EDCتًسط ضًرای  

00/00/1308 

 

 

 ضمارٌ جلسات

 بازوگری ضذٌ:
 تاریخ تأییذ 

 :EDOتًسط ضًرای 

00/00/1308 

 اَذاف آمًزشی
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o   :ّذف ولی 

o :اّذاف اختصبصی )رفتبری(: در پبیبى ثزًبهِ آهَسؽی، اًتظبر هی رٍد فزاگیزاى لبدر ثبؽٌذ 

o :حیغِ ؽٌبختی 

o .ٍظبیف ثبفت پَؽؾی را ًبم ثجزد 

o .هؾصبت ثبفت پَؽؾی را ؽزح دّذ 

o  را ثیبى وٌذ . خصَصیبت عغح راعی علَل اپی تلیبل 

o .اًَاع اتصبالت ثیي علَل  ّبی اپی تلیبل را تؾزیح ًوبئیذ 

o عبختوبى ٍ ػولىزد غؾب پبیِ را تَضیح دّذ 

o   .اًَاع ثبفت پَؽؾی را ّوزاُ ثب هثبل ؽزح دّذ 

o بت ثبفت پَؽؾی غذدی را ثیبى وٌذ خصَصی 

o . غذد درٍى ریش ٍ ثزٍى ریش را اسًظز ًحَُ تؾىیل همبیغِ وٌذ 

o د را اس لحبػ تحَُ تزاٍػ ٍ ًَع هبدُ هتزؽحِ تَضیح دّذاًَاع غذ. 

o  .ػَاهل وٌتزل وٌٌذُ فؼبلیت غذد را ًبم ثجزد 

o . ٍظبیف ثبفت ّوجٌذ را ؽزح دّذ 

o . اخشاء اصلی ثبفت ّوجٌذ راؽزح دّذ 

o . اخشا هبدُ سهیٌِ ای ثبفت ّوٌذ را ؽزح دّیذ 

o .عبختوبى اًَاع رؽتِ ّبی ثبفت ّوجٌذی را همبیغِ وٌذ 

o رًگ آهیشی اختصبصی اًَاع رؽتِ ّبی ّوجٌذ را تَضیح دّذ . رٍػ 

o .عبختوبى ٍ ػول اًَاع علَلْبی ثبفت ّوجٌذ را ؽزح دّذ 

o  دعتگبُ فبگَعیت ته ّغتِ ای را تَضیح دّذ 

o . اًَاع ثبفت ّوجٌذ را ثبهثبل تَضیح دّذ 

o . عبختوبى هیىزٍعىَپی دٍ ًَع ثبفت چزثی را همبیغِ وٌذ 

o َلی ٍ لَْ ُ ای را در عٌیي هختلف همبیغِ وٌذتَسیغ ثبفت چزثی هؼو 

o .اًَاع غضزٍف راًبم ثجزد 

o  اًَاع رؽذ ػضزٍف ٍػَاهل هَثز در آى را تَضیح دّذ 

o .هىبًْبی حبٍی اًَاع ػضزٍف را ًبم ثجزد 

o رًگ آهیشی اختصبصی ّزوذام اس غضزٍف ّب را ًبم ثجزد 

o دّذ. رٍػ تْیِ ثبفت اعتخَاًی را خْت هغبلؼِ سیز هیىزٍعىَح ؽزح 

o  . عبختوبى ٍػولىزداًَاع علَلْبی اعتخَاًی را ؽزح دّذ 

o .اخشاء هبتزیىظ اعتخَاى را ًبم ثجزد 

o  . اًَاع اعتخَاى را ؽزح دّذ 

o   اًذٍعیتَم ، پزیَعیتَم ، الوًَبیHowship  ٍ ٍهدبریَلىوي ، وبًبلیىَلBonecatus .را تؼزیف وٌیذ 

o اًَاع هفبصل را ّوزاُ ثب هثبل ؽزح دّیذ 

o  ع ًَرًٍْب را ثز اعبط ؽىل سائذ ّوزاُ ثب هثبل تَضیح دّذ .اًَا 

o   اًَاع حزوت هَلىَلی در آوغَى ّوزاُ ثب پزٍتئیي ّبی هزتجظ ثِ آى را ؽزح دّذ 

o . عبختوبى عیٌبپظ را ثیبى وٌذ 

o  هَر فَلَصی ٍ ػول علَل ّبی گلیبى درPNSٍCNS  . را ؽزح دّذ 

o   اخشاءC.N.S ٍ P.N.S .راًبم ثجزد 

o هخچِ را ؽزح دّذ . عبختوبى 
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o . عبختوبى ًخبع را ؽزح دّذ 

o .الیِ ّبی هختلف لؾز هخ را ًبم ثجزد 

o   عبختوبى اًَاع الیِ ّبی هٌٌض را ؽزح دّذ 

o  فضبی دٍر ػزٍلی ٍ ػٌىجَتیِ را تؼزیف وٌذ 

o . عبختوبى ٍ ػول عذ خًَی هغشی را ؽزح دّذ 

o . ؽجىِ وزٍئیذ را تَضیح دّذ 

o ثجزد. تزویت هبیغ هغشی ًخبػی را ًبم 

o  تزویت ، تزؽح ، گزدػ ٍخذة هبیغ هغشیCSF . را ؽزح دّذ 

o  . دعتگبُ اػصبة خَد وبر را تَضیح دّذ 

o . چگًَگی تزهین ثبفت ػصجی را تَضیح دّذ 

o عبختوبى اًَاع وبًگلًَْبی ػصجی راثیبى وٌذ 

o .اًَاع ثبفت ػضالًی را ًبم ثجزد 

o  عبروَلوب  –عبروَلن–  EpimysiumٍPerimysiumٍEhdomysium   را تؼزیف وٌذ 

o . عبختوبى هیىزٍعىَح الىتزًٍی عبروَهز را ؽزح دّذ 

o فیالهبًْبی ًبسن ٍ ضخین  ٍخظ  عبختوبى هَلىَلیz .را ؽزح دّذ 

o . هىبًیغن اًمجبض در ػضلِ اعىلتی را ؽزح دّذ 

o .اًَاع رؽتِ ّبی ػضالًی را اس لحبػ هَرفَلَصی ٍ ثیَ ؽیویبیی ؽزح دّذ 

o   ع ثبفت ػضالًی را همبیغِ وٌذ .ًَ 3همغغ عَلی ٍ ػزضی 

o  اخشاء علَل ػضلِ صبف ٍا عىلتی را همبیغِ وٌذ 

o .   هىبًیغن اًمجبض در ػضلِ صبف را ؽزح دّذ 

o Dense  body ٍ را تؼزیف وٌیذ. دیبد تزیبد 

o  اخشای علَل اعىلتی ٍ للجی را همبیغِ وٌذ 

o  اعىلتی ٍللجی را همبیغِ وٌذ. –تزهین در عِ ًَع ػضلِ صبف 

o بى ثبفتی دعتگبُ ّذایتی للت را ؽزح دّذ. عبختو 

o .الیِ ّبی پَعت را ؽزح دّذ 

o . الیِ ّبی اپی ارم اس ػوك ثِ عغح را همبیغِ وٌذ 

o تغییزات تیٌَعیت ّب اس ػوك ثِ عغح را ؽزح دّذ 

o .اًَاع علَلْبی اپی درم پَعت را تَضیح دّذ 

o .عبختوبى هَ ًٍبخي. را تَضیح دّذ 

o .اًَاع غذدپَعتی را ًبم ثجزد 

o عبختوبى ٍ ًحَُ تزاٍػ هَادر در غذدچزثی را ؽزح دّذ 

o . اًَاع علَلْبی هَخَد در غذد ػزق را ّوزاُ ثب ػولىزد ؽبى تَضیح دّذ 

o .اًَاع غذدپَعتی را تؾخیص دّذ 

o .عبختوبى پغتبى در هزاحل هختلف رؽذ ثبرداری ٍ ؽیز دّی را تَضیح دّذ 
 

 
 حیغِ رٍاًی حزوتی:

 لغوتْبی هختلف هیىزٍعىَح ًَری را ثؾٌبعذ ٍ آًْب را ثِ وبر ثزدُ ٍ تٌظین وٌذ.          
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 الم ّبی هختلف را در اعتیح هیىزٍعىَح لزار دّذ ٍ ثتَاًذ ثب ثشرگٌوبیی ّبی هختلف ثبفت ٍ خبیگبُ هَرد ًظز را ثب ٍضَح ثبال ثجیٌذ.        

 حیطه عاطفی:

 غتزُ داًؼ پبیِ اعت، حیغِ ػبعفی تؼزیف ًوی ؽَد.ثب تَخِ ثِ هبّیت درط وِ در گ

 

 ريش َای تذریس

 ایفای ًقص بحث گرٍّی پرسص ٍ پاسخ سخٌراًی

 پاًل PBL ًوایص عولی کارگاُ آهَزضی 

 گرٍُ کَچک              جَرًال کالب                گسارش صبحگاّی                    گردش علوی

Bedside teaching Grand Round Case Based  Discussion ُبیوار ضبیِ سازی ضذ 

 سایر ريش َای تذریس:

 مًاد ي يسایل آمًزشی
 ًوَدار/ چارت برٍضَر کاتالَگ/ تصَیر/ عکس ٍایت بَرد پاٍرپَیٌت جسٍُ کتاب

 ٍاقعیبیوار  بیوار استاًذارد ضذُ اضیاء ٍ لَازم ٍاقعی هاکت ًرم افسار فیلن آهَزضی فایل صَتی

 اًَاع پرٍشکتَرّای اٍرّذ، اٍپک ٍ اسالیذ، پَستر ٍ پوفلت بْذاضتی  سایر مًاد ي يسایل آمًزضی:

 مکان ترگساری آمًزش

 کالس 
 سایت

 ایٌترًت 

سالي 

 کٌفراًس

 سالي

 آهفی تأتر 

 سالي 

 هَالش
  Mediaآزهایطگاُ

Lab 

Skill 

Lab 

درهاًگاُ/ 

 بالیٌی بخص

 عرصِ

 بْذاضت
 جاهعِ

   :مکان َای آمًزضیسایر 

 تجارب یادگیری )مرتثط تا استاد(
 ثزرعی ضؼف ٍ هْبرت ّبی رٍػ تذریظ ٍ ارتجبط ثب داًؾدَیبى

 تکالیف یادگیری) مرتثط تا فراگیر(

 

 ضًاتط آمًزشی ي سیاست َای مذرس
 ٍ رػبیت اخالق حضَر هٌظن در والط ّباوتظارات: 

 خزٍج اس والط در هَارد ضزٍریٍرٍد ٍ  ---غیجت در صَرت اضغزار  : مجازَا

 هىبلوِ تلفٌی ٍ اعتفبدُ اس هَثبیل  محذيدیتُا:

  

 (/تالیىی/عرصٍَای ایمىی )دريس عملی/آزمایشگاَیتًصیٍ
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 فُرست مىاتع درسی
Basic histology(Junquira) 

Ross MH , Pawlina W: Histology, 5th ed 

Histology &cell biology(Abraham) 

 Color textbook of histology(Gartner) 

Functional histology Wheaters 

 ثبفت ؽٌبعی دوتز علیوبًی راد 

 ريش ارزشیاتی

 جَرکردًی چٌذ گسیٌِ ای کَتِ پاسخ گستردُ پاسخ
صحیح / 

 غلط
 هصاحبِ چک لیست

Key Feature OSCE Short Case Long Case Mini CEX DOPS 
Clinical Work 

Sampling 

Log Book 360
 0

 Portfolio PUZZLE  PMP SCT CRP 

 سایر ريش َای ارزشیاتی:

 ( .......5....ومرٌ،  ػملی:   ....، 15...... ومرٌ: وظری ...20.........) از تارم تىذی ومرٌ 

 کار ػملی: ...... ومرٌ ... ومر3ٌ...: تکالیف کالسی ..... ومرٌ: حضًر ي مطارکت فؼال

 ..... ومرٌ  :/ ديرٌامتحان پایان ترم ..... ومرٌ :/ ديرٌتحان میان ترمام ..... ومرٌ کًئیس:

 سایر مًارد:
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 تروامٍ وظریترتیة ي تًالی عىايیه جذيل 

ضمارٌ 

 جلسٍ
 مالحظات ػىًان جلسٍ 

 دوتز هحوذی  بافت شناسی و روش های مطالعه آن 1
 دوتز هحوذی بافت پوششی 2

 دوتز هحوذی بافت پوششی 3
 دوتز هحوذی همبندبافت  4
 دوتز هحوذی بافت همبند 5
 دوتز هحوذی و مفاصل غضروف 6
 دوتز هحوذی بافت استخوانی 7
 دوتز هحوذی استخَاى سازی 8

 دوتز هحوذی بافت عصبی 9
 دوتز هحوذی بافت عضالنی 01
 دوتز هحوذی بافت عضالنی 00
 دوتز هحوذی و پستان پوست 02

تًسط مسؤيل درس/ کارضىاس آمًزش، بٍ اطالع  ن، در زمان آغاز بروامٍ آمًزضی،پایاتاریخ ضريع ي *تًجٍ: 

 فراگیران رساویذٌ خًاَذ ضذ.
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 جذيل ترتیة ي تًالی عىايیه تروامٍ عملی

ضمارٌ 

 جلسٍ
 مالحظات ػىًان جلسٍ 

   میکروسکوپی بافت پوششیبا میکروسوپ  و مشخصات  آشنایی  0

  بافت همبند پی آشنائی با مشخصات میکروسکو 2

  بافت همبند آشنائی با مشخصات میکروسکوپی  3

   غضروف آشنائی با مشخصات میکروسکوپی  4

  بافت استخوانی آشنائی با مشخصات میکروسکوپی  5

  استخَاى سازی 6

  بافت عضالنی آشنائی با مشخصات میکروسکوپی  7

  بافت عصبی آشنائی با مشخصات میکروسکوپی  8

  و پستان پوست شنائی با مشخصات میکروسکوپی آ 9

تًسط مسؤيل درس/ کارضىاس آمًزش، بٍ اطالع  پایان، در زمان آغاز بروامٍ آمًزضی،تاریخ ضريع ي *تًجٍ: 

 فراگیران رساویذٌ خًاَذ ضذ.
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 جذيل ارائٍ تروامٍ کارآمًزی/کاريرزی 

 *طًل ديرٌ
 سان( مذرس )مذر مکان ارائٍ ػىًان بروامٍ آمًزضی

 ماٌ ريز ساػت

      

      

      

      

      

تًسط مسؤيل درس/ کارضىاس آمًزش، بٍ اطالع  پایان، در زمان آغاز بروامٍ آمًزضی،تاریخ ضريع ي *تًجٍ: 

  فراگیران رساویذٌ خًاَذ ضذ.

 

 


