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 پسضکی داًطکذُ

ترهی  قبلب ًگبرش طرح درس

 

خَى، سیستن لٌفبٍی ٍ غذد درٍى ریس :   ػٌَاى درس 

 دٍم ارضذ ػلَم تطریح ترم داًطجَیبى :هخبطببى  

 1: سْن استبد از ٍاحذ                                    (ٍاحذ ػولی 5/0-ٍاحذ ًظری 5/0) 1  : تؼذادٍاحذ

 آزاد :فراگیر سبػت پبسخگَیی بِ سَاالت

           98-99 دٍمًیوسبل      ( رٍز،سبػت ٍ ًیوسبل تحصیلی)  16-14، ػولی 15/10-15/12ضٌبِ : زهبى ارائِ درس

 15ببفت ضٌبسی ػوَهی کذ  :درس پیص ًیبزدکتر آزیتب فراهرزی                                      :هذرس

 

 :ّذف کلی درس 

کَپی ٍ هکرٍسکَپی خَى، اًذام ّبی خًَسبز، سیستن اًذٍکریي ٍ آضٌبیی بب سبختبر هیکرٍس

 لٌفبٍی

 (جْت ّر جلسِ یک ّذف: )ّذاف کلی جلسبت ا

 

 آًبتَهی سیستن لٌفبٍی  آضٌبیی بب .1

 سبختبر هیکرٍسکَپی سیستن ایوٌیآضٌبیی بب  .2

خَى ٍ سیستن خًَسبز ببفت آضٌبیی بب  .3

 یپَفیس ٍ اپی فیسسبختبر هبکرٍسکَپی ٍ هیکرٍسکَپی غذد ُ آضٌبیی بب .4

 آضٌبیی بب سبختبر هبکرٍسکَپی ٍ هیکرٍسکَپی غذد فَق کلیِ، تیرٍئیذ ٍ پبرا تیرٍئیذ .5

 

. سیستن لٌفبٍی را ضرح دّذ ٍ هیکرٍسکَپی سبختبر هبکرٍسکَپی: اٍل ّذف کلی جلسِ

را از جبیگبُ ٍ ثخػ ّبی هخشلف سیوَض را سَضیح دّذ ٍ ثخػ ّبی لؽری ٍ هروسی : اٍل اّذاف ٍیژُ جلسِ

رًٍذ گسیٌػ هثجز ٍ هٌفی  در هراحل ثلَغ ظلَل . لحبػ ظبخشبر هبورٍظىَدی ٍ هیىرٍظىَدی ثغَر وبهل ؼرح دّذ

T  جبیگبُ ٍ . جبیگبُ ٍ ظبخشبر هبورٍظىَدی ٍ هیىرٍظىَدی اًَاع لَزُ ّب را  ؼرح دّذ. را ثغَر وبهل ؼرح دّذ

جبیگبُ ٍ لعوز ّبی هخشلف عمذُ . ا سَضیح دّذٍ دالن دی یر  ر MALT ظبخشبر هبورٍظىَدی ٍ هیىرٍظىَدی

لٌفبٍی ٍ اجسای سؽىیل دٌّذُ ثخػ ّبی هخشلف آى را از لحبػ ظبخشبر هبورٍظىَدی ٍ هیىرٍظىَدی ثغَر وبهل 

جبیگبُ  ٍ ظبخشبر هبورٍظىَدی ٍ . جبیگبُ  ٍ  ثخػ ّبی هخشلف سؽىیل دٌّذُ عحبل را سَضیح دّذ. ؼرح دّذ

ّر دٍ ًَع گردغ خَى عحبلی ثبز ٍ ثعشِ . الخ ّبی ظفیذ ٍ لرهس را ثغَر وبهل ؼرح دّذهیىرٍظىَدی ّر وذام از ح

ظبخشبر هبورٍظىَدی ٍ . چگًَگی از ثیي رفشي گلجَل لرهس دیر در عحبل را ؼرح دّذ.  را ثغَر وبهل ؼرح دّذ

 .هیىرٍظىَدی ٍریذ عحبلی را سَضیح دّذ

. ًی را ضرح دّذسبختبر هیکرٍسکَپی سیستن این: دٍم ّذف کلی جلسِ

ایوٌی راسی ٍ اوشعبثی را سعریف وٌذ ٍ رٍغ . اصَل عولىرد ظیعشن ایوٌی را ؼرح دّذ: دٍم اّذاف ٍیژُ جلسِ

آًشی شى ٍ آًشی ثبدی را . ظیشَویي را سعریف وٌذ ٍ سعذادی از آًْب را ًبم ثجرد. ّبی دفبعی در ّر وذام را ؼرح دّذ

آًَاع آًشی ثبدی را ثر اظبض ظبخشوبى ، جبیگبُ ٍ عولىرد آًْب .   ّذسعریف وٌذٍ ظبخشوبى آًشی ثبدی را ؼرح د

را  ًبم ثجرد ٍ ظبخشبر ّر وذام را سَضیح  MHCاًَاع . عولىردّبی هشفبٍر آًشی ثبدی را ؼرح دّذ. سَضیح دّذ

عولىرد آًْب را ؼرح ٍ  Tهٌؽب سَلیذ ٍ ثلَغ ٍ اًَاع لٌفَظیز . اًَای ظلَل ّبی ارائِ وٌٌذُ آًشی شى را  ًبم ثجرد.. دّذ



2 

 

.  ٍ عولىرد آًرا ؼرح دّذBهٌؽب سَلیذ ٍ ثلَغ لٌفَظیز . دّذ

. سبختبر هیکرٍسکَپی خَى ٍ سیستن خًَسبز را تَضیح دّذ: سَمجلسِ ّذف کلی 

ؼبهل اریشرٍظیز ّب، اًَاع  ٍیصگی ّبی دالظوب ٍ اًَاع ظلَل ّبی ثبفز خًَی: سَمجلسِ  اّذاف اختصبصی

ظلَلْبی ثٌیبدی هَثر در . رًٍذ اًعمبد را ؼرح دّذ. وٌذٍ همبیعِ را سَصیف الوز ّب هخشلف لىَظیز ّب ٍ ح

رًٍذ ثلَغ ظلَلْبی . ًمػ هغس اظشخَاى را ؼرح دّذ. خًَعبزی ٍ فبوشَرّبی وٌشرل وٌٌذُ آًْب را ؼرح دّذ

.  ری آًْب را ؼرح دّذهٌؽبء دالوز ّب ٍ ؼىل گی. اریشرٍظیز ّب ، گراًَلَظیز ّب، آ گراًَلَظیز ّب را سَضیح دّذ

 .ظبخشبر هبورٍظىَدی ٍ هیىرٍظىَدی غذد ّیذَفیس ٍ ادی فیس را سَضیح دّذ: ف کلی جلسِ چْبرمّذ

ّیذَفیس ٍ ادی فیس  ارسجبط  چگًَگیظبخشبر آًبسَهیه هْن ثبلیٌی ٍ هجبٍرار غذد : جلسِ چْبرم اّذاف اختصبصی

سؽىیل دٌّذُ آدًَّیذَفیس  ثخػ ّبی . ؼرح دّذ راٍ ادی فیس  غذُ ّیذَفیس، عرٍق ٍ اعصبة جبیگبُ .را سَضیح دّذ

ّیذَفیسی ٍ خًَرظبًی آى را -هعیر ّیذَسبالهَظی. ظبخشوبى ثبفز ؼٌبظی غذُ ّیذَفیس را ؼرح دّذ. ًبم ثجرد را 

ظبخشبر هیىرٍظىَدیه لعوز آًذٍ ّیذَفیس ؼبهل لعوز دیعشبل، لَلِ ای ٍ ثخػ حذٍاظظ را ؼرح . سَضیح دّذ

ظبخشبر هیىرٍظىَدیه ًَرٍّیذَفیس را .وٌشرل سرؼح َّرهَى در ّیذَفیس لذاهی را سَضیح دّذ. همبیعِ وٌذ دادُ ٍ

. ؼرح دّذ

. ظبخشبر هبورٍظىَدی ٍ هیىرٍظىَدی غذد فَق ولیِ، سیرٍئیذ ٍ دبرا سیرٍئیذ را ؼرح دّذ: ف کلی جلسِ پٌجنّذ

ٍئیذ ٍ دبراسیرٍئیذ هجبٍرار غذد فَق ولیِ، سیر ظبخشبر آًبسَهیه هْن ثبلیٌی ٍ :پٌجنجلسِ  اّذاف اختصبصی

ظبخشبر ثبفشی غذد  .، عرٍق ٍ اعصبة غذد فَق ولیِ، سیرٍئیذ ٍ دبرا سیرٍئیذ را سَضیح دّذجبیگبُ .را ؼرح دّذ

جبیگبُ  غذُ سیرٍئیذ ٍ . ظبخشبر هیىرٍظىَدی لؽر ٍ هذٍالی آدرًبل را ثب ّن همبیعِ وٌذ. آدرًبل را سَضیح دّذ

اجسای ظبزًذُ غذُ سیرٍئیذ ٍ ظلَل ّبی آًرا از . دٍ عولىرد َّرهًَْبی آى را ثغَر وبهل ؼرح دُ  َّرهًَْب

سٌظین  . ٍئیذ را ثغَر وبهل ؼرح دّذیذ ٍ رخیرُ ٍ سرؼح َّرهًَْبی سیرهراحل سَل. دّذ سَضیحلحبػ  ثبفشی 

اُ ٍ دبراًؽین غذُ دبراسیرٍئیذ  جبیگ . دّذ سَضیحسرؼح َّرهَى ّبی سیرٍیئذی ٍ ٍیصگی ّبی عولىردی آًْب را 

  . از لحبػ ثبفز ؼٌبظی راؼرح دّذ
 

 در پبیبى داًطجَ قبدر ببضذ

 . سبختبر هبکرٍسکَپی ٍ هیکرٍسکَپی سیستن لٌفبٍی را ضرح دّذ .1

 .سبختبر هیکرٍسکَپی سیستن لٌفبٍی ٍ ایوٌی را ضرح دّذ .2

. سبختبر هیکرٍسکَپی خَى ٍ سیستن خًَسبز را تَضیح دّذ .3

 .هبکرٍسکَپی ٍ هیکرٍسکَپی غذد ّیپَفیس ٍ اپی فیس را تَضیح دّذسبختبر  .4

 .سبختبر هبکرٍسکَپی ٍ هیکرٍسکَپی غذد فَق کلیِ، تیرٍئیذ ٍ پبرا تیرٍئیذ را ضرح دّذ .5
 

 

 

 :هٌببغ
1. Clinical anatomy for medical student (snell) 

2. Basic histology (Junquira) 

3. Histology and cell biology (Abraham Kierszenbaum) 

4. Color text book of histology (Gartner) 
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 عَل جلعِ در ٍ دبظخ ، درظػ ظخٌراًیثحث ٍ  :رٍش تذریس

 ثرد ٍایز درٍشوشَر، وبهذیَسر، ٍیذئَ :ٍسبیل آهَزضی 

 

سٌجص ٍ ارزضیببی  

ُ ٍ ثِ صَرر آزهَى ًْبیی هىشَة ٍ ثِ صَرر سىَیٌی در عَل سرم ثب رعبیز اصَل داًؽجَ هحَری، از عریك ارائِ سىبلیف هحَل

عولی 

 

 

سبػت تبریخ  ( بر حسب درصذ)سْن از ًورُ کلرٍش       آزهَى 

////////////////////////  ٍظظ سرم 3 سؽریحی  ترم آزهَى هیبى 

چٌذ سؽریحی ٍ آزهَى پبیبى ترم 

 گسیٌِ ای

  دبیبى سرم 10

حضَر فؼبل در 

  کالس

 دبظخ ٍ درظػ

ٍ ارائِ ّبی 

 ُهحَل

  ّر جلعِ 7

 

 :هقررات کالس ٍ اًتظبرات از داًطجَ

  ثعذآهبدگی جْز جلعِ  ٍ سذریط از دیػ جلعِ ّر درظی هغبلت هغبلعِ والض، در داًؽجَیبى فعبل حضَر

  

 

: داًطکذُ EDOًبم ٍ اهضبی هسئَل:                ًبم ٍ اهضبی هذیر گرٍُ:             ًبم ٍ اهضبی هذرس

 :تبریخ ارسبل :                                   تبریخ ارسبل                        :  تبریخ تحَیل
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 خَى، سیستن لٌفبٍی ٍ غذد درٍى ریسجذٍل زهبًبٌذی درس 

 16-14ٍ  15/10-15/12ضٌبِ :  رٍز ٍ سبػت جلسِ 

 

 هذرس هَضَع ّر جلسِ              تبریخ جلسِ

 دوشر آزیشب فراهرزی یستن لٌفبٍی آًبتَهی س آضٌبیی بب 19/11/98 1

 دوشر آزیشب فراهرزی آضٌبیی بب سبختبر هیکرٍسکَپی سیستن  ایوٌی 26/11/98 2

 دوشر آزیشب فراهرزی خَى ٍ سیستن خًَسبزببفت آضٌبیی بب  3/12/98 3

آضٌبیی بب سبختبر هبکرٍسکَپی ٍ هیکرٍسکَپی غذد  10/12/98 4

 ّیپَفیس ٍ اپی فیس

 اهرزیدوشر آزیشب فر

آضٌبیی بب سبختبر هبکرٍسکَپی ٍ هیکرٍسکَپی غذد فَق  17/12/98 5

 کلیِ، تیرٍئیذ ٍ پبرا تیرٍئیذ

 دوشر آزیشب فراهرزی

 


