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واحدی( 2ساعتي برای یک درس  2جلسه ی  17)برای یک دوره درس کامل، برای مثال:       

 

 فیزيوتراپی -کارشناسی  حصیلی:ت یرشتهو مقطع   علوم پايه گروه آموزشی:  علوم توان بخشی دانشکده:

 ندارد یش نیاز:پ عملی   –نظری  د:نوع واح ،2 تعداد واحد: بافت شناسینام درس: 

 ساختمان ابن سینا مکان برگزاری:   -------- :ساعت  -------:گزاری کالس: روززمان بر

 دکتر وثاقی مدرسین )به ترتیب حروف الفبا(:  دکتر وثاقی مسئول درس:  تعداد دانشجويان:

 )لطفا شرح دهید( شرح دوره:

 مختلفشناخت ريزساختارهای اجزای مختلف بدن و درک بهتر تغییرات بافتی در بیماری های 

 

 )لطفا شرح دهید(هدف کلی: 

 ( بافت های مختلف بدنmicrostructureآشنايی با مشخصات ريزساختارها )

 

 )در واقع همان اهداف کلی طرح درس است(بینابینی:اهداف 
نشان می  و محورهای اصلی برنامه رااست نسبت به اهداف کلی روشن تر و شفاف تر  که است هدف کلی به اجزای تخصصی شکستنمنظور)

 (.اندکه در واقع همان اهداف رفتاری است  ويژه تری به نام اهدافقابل تقسیم شدن به اجزای اختصاصی اهداف بینابینی دهد.

  شناخت سلول و اجزای آن و نحوه تصوير برداری از اجزای سلول 

 شناخت انواع بافت ها و مشخصات کلی آنها 

 شناخت بافت پوششی و انواع آن 

  همبند و انواع آنشناخت بافت 

 شناخت بافت عضالنی و انواع آن 

 شناخت بافت عصبی و سلول های پشتیبان 

 

 های تدريس:شیوه

 ■پرسش و پاسخ   سخنرانی برنامه ريزی شده   ■سخنرانی

 (TBLيادگیری مبتنی بر تیم)  (PBLيادگیری مبتنی بر حل مسئله)  بحث گروهی

 ----------------- )لطفاً نام ببريد( ساير موارد
 

 

 )لطفا شرح دهید( وظايف و تکالیف دانشجو:

هد و انتظار می رود در پايان اين دوره دانشجو بتواند انواع بافت ها را بیان نموده و مشخصات هر بافت را توضیح د

 تفاوت های و اشتراکات بافتی را طبقه بندی نموده و علت آنها را اثبات نمايد.

 

 وسايل کمک آموزشی:  

   ■پروژکتور اساليد  خته و گچت  وايت برد

 -------------- ببريد( لطفاً نام)  ساير موارد
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 )از نمره کل( :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

   نمره درصد ------آزمون پايان ترم■   نمره درصد ------آزمون میان ترم ■

 نمره درصد -----شرکت فعال در کالس     نمره درصد -----انجام تکالیف 

 ----------ببريد(  ناماً لطفساير موارد )

 

 نوع آزمون

  غلط -صحیح جور کردنی          ■ایچندگزينه       پاسخ کوتاه     تشريحی

 ----------- )لطفا نام ببريد( ساير موارد

  

 :)لطفا نام ببريد(: منابع پیشنهادی برای مطالعه

 :منابع انگلیسی -

 چاپی 

 

 اينترنتی 

 
 

 منابع فارسی:

 افت شناسی دکتر رجحانبضروريات کتاب  چاپی 

 
 

 اينترنتی 
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 جدول هفتگی کلیات  ارائهی درس

 استاد مربوط عنوان مطالب جلسه

  ، ساختمان پروتئین هاتعريف بافت شناسی و روند سیر شناخت بافت ها در طول تاريخ 1

  ا يکديگر، راه های ورود و خروج مواد در سلول، سیگنالینگ،شناخت ارتباط سلول ها ب 2

   بر اندامک های سلول، انواع بافت مروری 3

  اسکلت سلولی، بافت پوششی و انواع آن 4

  ادامه بافت پوششی، بافت شناسی پوست 5

  تعريف بافت همبند و انواع آن، ماتريکس خارج سلولی 6

  همبند حقیقی، بافت همبند ويژه، بافت چربیسلول های بافت همبند، بافت  7

  بافت غضروفی و انواع آن، مقدمات بافت استخوانی 8

  بافت استخوانی و انواع آن 9

  بافت خونی و سیستم لنفاوی 10

  بافت عضالنی: عضله اسکلتی 11

  عضله صاف و قلبی 12

  سیستم عصبی  13

  ادامه سیستم عصبی 14

 


