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هاي بدن وساختمان هر کدام از آنها شناخت ساختمان بافتآشنایی با ساختمان سلول واجزاء آن پی بردن به انواع  :هدف کلی 

  میکروسکوپی ارگانهاي مختلف بدن 

  

هدف  تاریخ جلسه

 کلی

  اهداف ویژه رفتاري

 در پایان هر جلسه دانشجو باید قادر باشد

  شیوه تدریس

 و رسانه آموزشی

فعالیتهاي 

 دانشجویان
 مدرس

  22/6/93  اول 

مروري بر 

  تکنیکهاي

هیستولوژ

  ي

  

  روشهاي مختلف مطالعه بافت ها و را بیان کند -1

  .انواع میکروب ها و طرز کار آنها را شرح دهد -2

مراحل تهیه بافت جهت مطالعه بـا میکروسـکوپ را شـرح     -3

  دهد 

ترونـی را  مراحل تهیه بافت در میکروسـکوپ نـوري و الک   -4

  .مقایسه کند 

  

  سخنرانی  -

  پرسش و پاسخ

  ویدئو پروژکتور

  تخته سیاه

حضور 

فعال در 

  کالس

پاســـخ بـــه 

  التاسئو

طاهره دکتر

  مازوچی

  

  24/6/93  دوم 

ساختمان 

-سلول

سیتوپال

  سم

  ساختمان غشاپالسمایی و فونکسیون آن را بیان کند  -1

  .اجزا سیتوپالسم را شرح دهد  -2

  ز ارگانل هاي سیتوپالسمی را شرح دهد عمل هرکدام ا -3

  

  سخنرانی

  پرسش و پاسخ

  ویدئو پروژکتور

  تخته سیاه

حضور 

فعال در 

  کالس

پاســـخ بـــه 

  سواالت

طاهره دکتر

  مازوچی

  

  

  



 ٢

 تاریخ جلسه
 هدف کلی

  اهداف ویژه رفتاري

 در پایان هر جلسه دانشجو باید قادر باشد

  شیوه تدریس

 و رسانه آموزشی

فعالیتهاي 

 ندانشجویا
 مدرس

  29/6/93  سوم

ساختمان 

-سلول

  هسته

  .ساختمان هسته واجزا آن را شرح دهید   -1

 ساختمان کروماتین را شرح دهد -2

  ساختمان و عمل هستک را شرح دهد -3

  

  

  

  

 31/6/93 چهارم

اپی بافت 

 تلیال

  .وظایف بافت پوششی را نام ببرد -1

  .مشصات بافت پوششی را شرح دهد -2

  .اپی تلیال را بیان کند  خصوصیات سطح راسی سلول -3

  .انواع اتصاالت بین سلول  هاي اپی تلیال را تشریح نمائید -4

  .ساختمان و عملکرد غشا پایه را توضیح دهد  -5

  

 

  سخنرانی  -

  پرسش و پاسخ

  ویدئو پروژکتور

  تخته سیاه  -

حضور 

فعال در 

  کالس

پاسخ به 

  سواالت

دکترطاهره 

  مازوچی

  

  5/7/93  پنجم

ادامه بافت 

پی ا

-تلیال

بافت 

  همبند

  .انواع بافت پوششی را همراه با مثال شرح دهد -1

  .خصوصیات بافت پوششی غددي را بیان کند  -2

غدد درون ریز و برون ریز را ازنظر نحوه تشکیل مقایسه  -3

  .کند 

انواع غدد را از لحاظ تحوه تراوش و نوع مـاده مترشـحه    -4

  ..توضیح دهد

  .لیت غدد را نام ببردعوامل کنترل کننده فعا -5

  

  سخنرانی  -

  پرسش و پاسخ

  ویدئو پروژکتور

  تخته سیاه  -

حضور 

فعال در 

  کالس

پاسخ به 

  سئواالت

دکترطاهره 

  مازوچی

  

  7/7/93  ششم

بافت 

  همبند

  .وظایف بافت همبند را شرح دهد  -1

  .اجزاء اصلی بافت همبند راشرح دهد  -2

  .دهید  اجزا ماده زمینه اي بافت همند را شرح -3

  .ساختمان انواع رشته هاي بافت همبندي را مقایسه کند -4

روش رنگ آمیزي اختصاصی انواع رشته هـاي همبنـد    -5

  .را توضیح دهد 

ساختمان و عمل انواع سـلولهاي بافـت همبنـد را شـرح      -6

  .دهد

  دستگاه فاگوسیت تک هسته اي را توضیح دهد  -7

  .هد انواع بافت همبند را بامثال توضیح د -8

ساختمان میکروسکوپی دو نوع بافت چربی را مقایسـه   -9

  .کند 

توزیع بافت چربی معمـولی و قهـو ه اي را در سـنین     -10

  مختلف مقایسه کند 

  

  سخنرانی  -

  پرسش و پاسخ

  ویدئو پروژکتور

  تخته سیاه  -

حضور 

فعال در 

  کالس

پاسخ به 

  سئواالت

دکترطاهره 

  مازوچی

  

  12/7/93  هفتم 

استخوان 

  مفاصل و 

  .انواع غضروف رانام ببرد -1

انواع رشد عضروف وعوامـل مـوثر در آن را توضـیح     -2

  دهد 

  .مکانهاي حاوي انواع عضروف را نام ببرد -3

رنگ آمیزي اختصاصی هرکدام از غضروف هـا را نـام   -4

  .ببرد

  انیسخنر  -

  پرسش و پاسخ

  ویدئو پروژکتور

  تخته سیاه  -

حضور 

فعال در 

  کالس

پاسخ به 

  سئواالت

دکترطاهره 

  مازوچی

  



 ٣

ــر     -5 ــه زی ــت مطالع ــتخوانی را جه ــت اس ــه باف روش تهی

  .میکروسکوپ شرح دهد

کردانواع سـلولهاي اسـتخوانی را شـرح    ساختمان وعمل -6

  .دهد 

  .اجزاء ماتریکس استخوان را نام ببرد -7

  .انواع استخوان را شرح دهد  -8

ــاي    -9 ــیتوم ، الکونــ ــیتوم ، پریوســ   Howshipاندوســ

  .را تعریف کنید Bonecatusومجاریولکمن ، کانالیکول و

  .انواع مفاصل را همراه با مثال شرح دهید -10

  

  

  

  

  

  14/7/93  هشتم

بافت 

  عضالنی

  .انواع بافت عضالنی را نام ببرد -1

ــارکولم -2 ــارکولما  –ســـــــــــــــــ   –ســـــــــــــــــ

EpimysiumوPerimysiumوEhdomysium   را تعریف کند  

  .سارکومر را شرح دهد  ساختمان میکروسکوپ الکترونی -3

را  zساختمان مولکولیفیالمانهاي نازك و ضخیم  وخط  -4

  .شرح دهد

  .مکانیسم انقباض در عضله اسکلتی را شرح دهد  -5

انواع رشته هاي عضالنی را از لحاظ مورفولوژي و بیو -6

  .شیمیایی شرح دهد

  .نوع بافت عضالنی را مقایسه کند  3مقطع طولی و عرضی -7

  ء سلول عضله صاف وا سکلتی را مقایسه کند اجزا -8

  .مکانیسم انقباض در عضله صاف را شرح دهد    -9

10- Dease  body تریاد ودیادرا تعریف کنید.  

  اجزاي سلول اسکلتی و قلبی را مقایسه کند  -11

اسـکلتی وقلبـی را    –ترمیم در سه نوع عضـله صـاف    -12

  .مقایسه کند

  . .دایتی قلب را شرح دهدساختمان بافتی دستگاه ه -13

  سخنرانی  -

  پرسش و پاسخ

  ویدئو پروژکتور

  تخته سیاه  -

حضور 

فعال در 

  کالس

پاسخ به 

  سئواالت

دکترطاهره 

  مازوچی

  

  19/7/93  نهم

بافت 

  عصبی

  .تکامل بافت عصبی را در زمان جنینی شرح دهد  -1

2- Perikarion Neural  crest,وNissl bodies  را

 .تعریف کند 

انواع نورونها را بر اساس شـکل زائـد همـراه بـا مثـال       -3

  .توضیح دهد 

انواع حرکت مولکولی در آکسون همراه با پروتئین هاي  -4

  مرتبط به آن را شرح دهد 

  .ساختمان سیناپس را بیان کند  -5

  سخنرانی  -

  پرسش و پاسخ

  ویدئو پروژکتور

  تخته سیاه  -

حضور 

فعال در 

  کالس

پاسخ به 

  سئواالت

رطاهره دکت

  مازوچی

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ۴

  

  

  دهم 

  

  

26/7/93  

ادامه بافت 

  عصبی

  CNSوPNSمور فولوژي و عمل سلول هاي گلیان در  -1

  .را شرح دهد 

  . رانام ببردP.N.S و C.N.Sاجزاء  -2

  .ساختمان مخچه را شرح دهد  -3

  .ساختمان نخاع را شرح دهد  -4

  .الیه هاي مختلف قشر مخ را نام ببرد-5

  

  نرانیسخ  -

  پرسش و پاسخ

  ویدئو پروژکتور

  تخته سیاه  -

حضور 

فعال در 

  کالس

پاسخ به 

  سئواالت

دکترطاهره 

  مازوچی

  

   یازدهم

  

28/7/93  

  ادامه بافت

  عصبی

  ساختمان انواع الیه هاي مننژ را شرح دهد  -1

  فضاي دور عروقی و عنکبوتیه را تعریف کند  -2

  .رح دهد ساختمان و عمل سد خونی مغزي را ش -3

  .شبکه کروئید را توضیح دهد  -4

  .ترکیب مایع مغزي نخاعی را نام ببرد -5

را  CSFترکیب ، ترشح ، گـردش وجـذب مـایع مغـزي      -6

  .شرح دهد 

  .دستگاه اعصاب خود کار را توضیح دهد  -7

  .چگونگی ترمیم بافت عصبی را توضیح دهد  -8

  .ساختمان انواع کانگلونهاي عصبی رابیان کند  -9

  

  سخنرانی  -

  پرسش و پاسخ

  ویدئو پروژکتور

  تخته سیاه  -

حضور 

فعال در 

  کالس

پاسخ به 

دکترطاهره   سئواالت

  مازوچی

  

  3/8/93  دوازدهم

دستگاه 

گردش 

  خون

  .الیه هاي تشکیل دهنده دیواره رگ را شرح دهد  -1

  .ساختمان مویرگ را شرح دهد  -2

  .انواع مویرگ ها را توضیح دهد  -3

  ن شریان با ورید همنام را مقایسه کندساختما-4

  ساختمان اجسام کاروتیدوآئورتیک را شرح دهد  -5

  .ساختمان آناستوموزماي شریانی و وریدي را توضیح دهد -6

  .خصوصیات مویرگهاي لنفاوي را شرح دهد -7

  سخنرانی  -

  پرسش و پاسخ

  ویدئو پروژکتور

  تخته سیاه  -

حضور 

فعال در 

  کالس

پاسخ به 

  سواالت

دکترطاهره 

  مازوچی

  

  5/8/93  سیزدهم

و  خون

خون 

  سازي

  .اجزاي خون را نام ببرد  -1

  .ماکروسیت ، میکروسیت و آینزوستیوز راتعریف کند  -2

  .ساختمان و شکل انواع لکوستها را توضیح دهد  -3

  .ساختمان پالکت  را توضیح دهد  -4

  . مراحل مختلف کنترل خونریزي توسط پالکتهارا شرح دهد -5

  .بلوغ انواع سلولهاي خونی را شرح دهد  -6

  سخنرانی  -

  پرسش و پاسخ

  ویدئو پروژکتور

  تخته سیاه  -

حضور 

فعال در 

  کالس

پاسخ به 

  سواالت

دکترطاهره 

  مازوچی

  

  10/8/93  چهاردهم

دستگاه 

  ایمنی

  .انواع اصلی واکنشهاي ایمنی را شرح دهد  -1

  .انواع آنتی بادیها  را شرح دهد  -2

لولهاي ارائه کننده آنتـی ژن ودنـدروتیک را توضـیح    س -3

  دهید 

  

  سخنرانی  -

  پرسش و پاسخ

  ویدئو پروژکتور

  تخته سیاه  -

حضور 

فعال در 

  کالس

پاسخ به 

  سئواالت

دکترطاهره 

  مازوچی

  

  17/8/93  پانزدهم

ادامه 

دستگاه 

  ایمنی

  اندامهاي لنندوئید اولیه و محیطی را شرح دهد  -4

  ساختمان میکروسکوپیک تیموس  را شرح دهد  -5

  .ساختمان میکروسکوپیک غده  لنفاوي را شرح دهد  -6

6- MALTرا توضیح دهد.  

  .ساختمان بافتی انواع لوزه ها را شرح دهد-7

  سخنرانی  -

  پرسش و پاسخ

  ویدئو پروژکتور

  تخته سیاه  -

حضور 

فعال در 

  کالس

پاسخ به 

  سئواالت

دکترطاهره 

  مازوچی

  



 ۵

  

  اهداف ویژه رفتاري هدف کلی تاریخ جلسه

 در پایان هر جلسه دانشجو باید قادر باشد

  شیوه تدریس

 و رسانه آموزشی

فعالیتهاي 

 دانشجویان
 مدرس

ــتگاه   19/8/93  شانزدهم دســــ

  گوارش

  .ساختمان کلی لوله گوارش را شرح دهد -1

  .را شرح دهد آن  پیالهايراهمراه با انواع ساختمان زبان  -2

  .مراحل تشکیل دندان را فهرست کند -3

  .ساختمان دندان را شرح دهد  -4

منشورهاي میانی و رباط درو دنـدانی را   مززائده تو -5

  گوت لیب شرح دهد چسبندگی اپی تلیال

  

  سخنرانی  -

  پرسش و پاسخ

  ویدئو پروژکتور

  تخته سیاه  -

حضور فعال 

  در کالس

پاسخ به 

  التاسئو

طاهره دکتر

  مازوچی

  

ادامـــــــه    24/8/93  همدهف

ــتگاه  دســـ

  گوارش 

  .را نام ببردوسروزي انواع پرده هاي مرطوب  -1

  .را مقایسه کند   مري و معده طبقه مخاطی در  -2

  . را شرح دهد هانواع غدد معد -3

  

  سخنرانی  -

  پرسش و پاسخ

  ویدئو پروژکتور

  تخته سیاه  -

حضور فعال 

  در کالس

پاسخ به 

  التاسئو

طاهره دکتر

  مازوچی

  

ــه   26/8/93  دهمهج ادامــــــ

ــتگاه  دســـ

  گوارش

  .اواع رودهاي غددکاستریک را شرح دهد -1

تفاوت ساختمان بخش هاي روده کوچک و بزرگ را شرح  -2

  .دهد

  . .ساختمان آپاندیس را توضیح دهد -3

  سخنرانی  -

  پرسش و پاسخ

  ویدئو پروژکتور

  تخته سیاه  -

حضور فعال 

  در کالس

پاسخ به 

  سئواالت

 دکترطاهره

  مازوچی

  

ــه   1/9/93  نوزدهم ادامــــــ

ــتگاه  دســـ

  گوارش

  .مقایسه کند واع غدد بزاقی را از نظر سلولی ان -1

  .ساختمان بافتی غدد بزاقی را شرح دهد -2

  .ساختمان بافتی پانکراس را شرح دهد  -3

را نـام بـرده عمـل     النگرهـانس سلولهاي جزایر انواع -4

  .دهد  شرح     آنهارا

  .بدي را شرح دهدکبولهاي انواع لو -5

ــاي  -6 ــلولهاي کوپفرفضـ ــلولهاي  Dissسـ را  Itoو سـ

  تعریف کند 

  .دهدترمیم در کبد راشرح -7

  

  سخنرانی  -

  پرسش و پاسخ

  ویدئو پروژکتور

  تخته سیاه  -

حضور فعال 

  در کالس

پاسخ به 

  التاسئو

طاهره دکتر

  مازوچی

  

دستگاه    3/9/93  بیستم
  ادراري 

  .دهد ساختمان قشر کلیه را شرح -1

  ساختمان مغز کلیه را توضیح دهد  -2

  . ادراري را توضیح دهد –سد خونی  -3

  .را مقایسه کند  Dctو  Pctساختمان بافتی  -4

  اجزا و عمل دستگاه جنب گلومرولی را شرح دهد  -5

  .گردش خون کلیه را شرح دهد  -6

  

  سخنرانی  -

  پرسش و پاسخ

  ویدئو پروژکتور

  تخته سیاه  -

حضور فعال 

  در کالس

پاسخ به 

  سواالت

دکترطاهره 

  مازوچی

  

بیســــت و 

  یکم

ــتم   8/9/93 سیســـ

  تنفسی

  .اجزا دو بخش اصلی دستگاه تنفس را نام ببرد -1

  .عمل بخش هدایتی دستگاه تنفس را شرح دهد  -2

  .ساختمان بافتی سینوس هاي پارانازال را شرح دهد  -3

  .انواع سلولهاي اپی تلیوم تنفسی را شرح دهد  -4

شیب غلظتی در دستگاه تنفسی همرا با عوامل ایجـاد   -5

  ..کننده آن شرح داده 

  سخنرانی  -

  پرسش و پاسخ

  ویدئو پروژکتور

  تخته سیاه  -

حضور فعال 

  در کالس

پاسخ به 

  سئواالت

دکترطاهره 

  مازوچی

  



 ۶

  سیکل بینی همراه با عوامل مرتبط با آن را شرح دهد -6

  مخاط حنجره را در قسمت هاي مختلف آن مقایشه کند  -7

ساختمان بخش هاي مختلف تنفسی دستگاه تنفس را  -8

  مقایسه کند 

  .ا توضیخ دهد انواع سلولهاي آلوئولی ر -9

  .ترمیم در آلوئول شرح دهد  -10

  

  

  

بیســـــتم و 

  دوم

  امتحان میانترم    10/9/93
      

ــت و  بیســـ

  سوم 

  .الیه هاي پوست را شرح دهد -1  پوست  15/9/93

  .اپی ارم از عمق به سطح را مقایسه کند  الیه هاي -2

  تغییرات تینوسیت ها از عمق به سطح را شرح دهد -3

  .انواع سلولهاي اپی درم پوست را توضیح دهد-4

  .ساختمان مو وناخن را توضیح دهد-5

  .انواع غددپوستی را نام ببرد -6

ســاختمان و نحــوه تــراوش مــوادر در غــددچربی را -7

  شرح دهد 

ولهاي موجـود در غـدد عـرق را همـراه بـا      انواع سـل  -8

  .عملکرد شان توضیح دهد 

  سخنرانی  -

  پرسش و پاسخ

  ویدئو پروژکتور

  تخته سیاه  -

حضور فعال 

  در کالس

پاسخ به 

  سواالت

دکترطاهره 

  مازوچی

  

بیســــت و 

  چهارم 

ــتگاه   17/9/93 دســــ

ــل  ــد مث تولی

  مذکر

  .ساختمان بافت شناسی بیضه را شرح دهد  -1

  .بافتی مجراي دستگاه تولید مثل مذکر را مقایسه کند  ساختمان -2

  اسپرو ماتوژترواسپرمیوژیس -3

  .غدد فرعی دستگاه تناسی مذکر را نام ببرد  -4

  عمل سلولهاي سرتولی راشرح دهد  -5

  .ساختمان پروستات را توضیح دهد  -6

  ..ساختمان بافتی آلت تناسلی مرد را شرح دهد  -7

  سخنرانی  -

  خپرسش و پاس

  ویدئو پروژکتور

  تخته سیاه  -

حضور فعال 

  در کالس

پاسخ به 

  سئواالت

دکترطاهره 

  مازوچی

  

بیســــت و 

  پنجم 

ــتگاه   24/9/93 دتســ

ــلی  تناســـ

   مونث

  ساختمان تخمدان را شرح دهد  -1

  .انواع فکیولهاي تخمدانی راشرح دهد -2

  .آترزي فولیکولی را توضیح دهد  -3

  .جسم زرد و سفید را توضیح دهد  -4

  .ساختمان لوله فالوپ را شرح دهد  -5

  

  سخنرانی  -

  پرسش و پاسخ

  ویدئو پروژکتور

  تخته سیاه  -

حضور فعال 

  در کالس

پاسخ به 

  سئواالت

دکترطاهره 

  مازوچی

  

بیســــــت 

  وششم

29/9/93    

  

  ساختمان دیواره رحم را توضیح دهد -1

  تغییرات آندومتر را طی چرخه قاعدگی شرح دهد  -2

  .دومتررا در طی حاملگی شرح دهد تغییرات ان -3

  .انواع دسیدوآ نام برده شرح دهد  -4

ساختمان بافت شناسی پستان را در مراحل مختلـف   -5

حاملگی وزمان شیر دهی و  –قبل از بلوغ در خالل بلوغ 

  .پس از یائسگی را مقایسه کند 

  سخنرانی  -

  پرسش و پاسخ

  ویدئو پروژکتور

  تخته سیاه  -

  

حضور فعال 

  کالسدر 

پاسخ به 

  سئواالت

  

دکترطاهره 

  مازوچی

  



 ٧

بیســــــت 

  وهفتم

1/10/93    

ــتگاه   دســـ

  اندو کرین   

  

  .روش هاي مختلف ترشح مواد را شرح دهد  -

  .گردش خون هپیوفیز را توضیح دهد  -2

انواع سلولهاي بخـش ایسـتال هیپـوفیز را همـراه بـا       -3

  .عمل آنها شرح دهد 

ه بـا سـلولهاي   هورمونهاي بخش نوروهیپوفیز همـرا  -4

  .ترشح کننده آن شرح دهد 

و اجسام هاسال را . اجسام هرنیگ ، اجسام آمیالسه  -5

  توضیح دهد 

  

  

  سخنرانی  -

  پرسش و پاسخ

  ویدئو پروژکتور

  تخته سیاه  -

  

حضور فعال 

  در کالس

پاسخ به 

  سئواالت

  

دکترطاهره 

  مازوچی

  

بیســــت و 

  هشت

ــه   6/10/93 ادامــــــ

ــتگاه  دســـ

  آندو کرین

ي میکروسکوپیک آدرنال را از نظر سـاختمان  بخشها -1

  . .و عملکرد شرح دهد

انواع ترشحات بخـش هـاي مختلـف قشـرو مـروالي      -2

  آدرنال را شرح دهد 

  ساختمان و ترشح مروالي آدرنال را شرح دهد  -3

ــال را     -4 ــر فع ــال و غی ــد فع ــاختمانی تیروئی ــاوت س تف

  .مقایسه کند 

وئید را شرح ساختمان سلولهاي پوشش فولیکول تیر -5

  . .دهد

انواع سلولهاي پارا تیروئید را همـراه بـا عملکـرد در     -6

  . .آنها را توضیح دهد

  .ساختمان و عمل غده اپی فیز را شرح دهد  -7

سلولهاي کرومافینی اجسام کرومافینی  –شن مغزي  -8

  یا پاراگانگلیون سمپاتیک را تعریف کند 

  سخنرانی  -

  پرسش و پاسخ

  ویدئو پروژکتور

  تخته سیاه  -

حضور فعال 

  در کالس

پاسخ به 

  سئواالت

دکترطاهره 

  مازوچی

  

ــدام هــاي   8/10/93  نهبیست و ان

  چشم حسی

  .انواع گیرنده ها را شرح دهد -1

  . .ساختمان دوك عضالنی را توضیح دهد -2

  .اندامهاي کاندونی گلزي را شرح دهد .ساختمان   -3

 - .ویـایی را شـرح دهـد   انواع سلولهاي جوانه چشایی و مخـاط ب  -4

  .  .الیه هاي چشم را نام ببرد

  .اتاقک هاي چشم را همراه با محتویات آن شرح دهد -5

  .اجزا هرکدام را از الیه هاي چشم را شرح دهد  -6

  . شکل شماتیک چشم را رسم کند  -7

  .اندام سلولهاي شبکیه نوري را نام ببرد -8

  .هیستوفیزیولوژي شبکیه را توضیح دهد  -9

  .انواع غدد پلک چشم را نام ببرد -10

  .ساختمان بافت شناسی ملتحمه را شرح دهد  -11

  . .دستگاه اشکی را شرح دهد -12

  سخنرانی  -

  پرسش و پاسخ

  ویدئو پروژکتور

  تخته سیاه  -

حضور فعال 

  در کالس

پاسخ به 

  سئواالت

دکترطاهره 

  مازوچی

  

ــدام هــاي   جبرانی  سی ام ان

  گوش حسی

 

  ختلف گوش را نام ببرد قسمتهاي م -

  .ساختمان الله گوش را شرح دهد  -2

  ساختمان مجراي شنوایی را توضیح دهد  -3

  سخنرانی  -

  پرسش و پاسخ

  ویدئو پروژکتور

  تخته سیاه  -

حضور فعال 

  در کالس

پاسخ به 

  سئواالت

دکترطاهره 

  مازوچی

  



 ٨

  .را توضیح دهد . ساختمان پرده ضماخ -      

  .را شرح دهد ساختمان گوش میانی -5

  .ساختمان گوش داخلی را شرح دهد -6

  .هیستوفیزیولوژي گوش داخلی را شرح دهد-7

  سخنرانی  -

  پرسش و پاسخ

  ویدئو پروژکتور

  تخته سیاه  -

حضور فعال 

  در کالس

پاسخ به 

  سئواالت

دکترطاهره 

  مازوچی

  

  

  

  

  نحوه ارزشیابی

  نمره 9        امتحان میان ترم 

  نمره 11        امتحان پایان ترم 

  .می باشد خجوابی و تشریحی کوتاه پاس رچها یسواالت به صورت تست

  

  بافت شناسی انسانی پایه دکتر رجحان -1  :منابع

1- Basic Histology – yunqueira 
2- Histology  -Bloom and Fawcett 

 


