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 جنین شناسی عمومی و تخصصی: طرح درس 

 پزشكی دانشكده :دانشكده محل اجراء جنین شناسی عمومی وتخصصی:نام درس 

 فرن57  :تعداد دانشجو پزشكیدانشجويان  :گروه هدف 

 سوم:ترم  نظري  :نوع درس 

 41 :ورودي دارد :پیشنیاز

 دكتر عباسعلی معین: تاداس نام 2:تعداد واحد

 

تا پايان  هدف از ارائه درس آشنائی دانشجويان پزشكی با مراحل مختلف تكامل جنینی از زمان تشكیل سلول تخم:هدف كلی 

بارداري و شناخت عوامل  مختلف ناهنجاريزاو نحوه شكل گیري دستگاههاي مختلف بدن وشناساي كلی راههاي مقابله با 

 .تراتوژنها می باشد

 :اهداف اختصاصی

 اساتيد تاريخ موضوع رديف

 دكتر معین 6/7/59 تبديل سلولهای زايابه گامتهای نر وماده:گامتوژنز جلسه اول

 // 31/7/59 تخمک گذاری تا النه گزينی:نخستين هفته تکامل جنينی  جلسه دوم

 // 02/7/59 صفحه زايا دواليه ای: هفته دوم تکامل جنينی  جلسه سوم

 // 07/7/59 صفحه زايای سه اليه :هفته سوم جنينی  جلسه چهارم

 // 4/8/59 دوره ی رويانی:هفته سوم تا هشتم جلسه پنجم

 // 33/8/59 دوره ی جنينی ونقص های زمان تولد: تولد ماه سوم تا جلسه ششم

 // 38/8/59 پرده های جنينی و جفت جلسه هفتم

 // 8/59/ 09   ودستگاه عضالنی استخوانی دستگاه جلسه هشتم

 // 0/5/59 ميان ترم و  امتحان    حفرات بدن جلسه نهم

 // 5/59/ 5 دستگاه قلبی عروقی دهمجلسه 

 // 36/5/59 ادامه ی دستگاه قلبی عروقی  جلسه يازدهم

 // 01/5/59 و دستگاه گوارش دستگاه تنفسی جلسه دوازدهم

 دكتر معین 12/5/59 دستگاه اوروژنيتال جلسه سیزدهم

 // 7/32/59 تکامل سروگردن جلسه چهاردهم

 // 34/32/59 تکامل گوش و  تکامل چشم همجلسه پانزده 



جلسه شانزده 

 هم
 // 03/32/59 و دستگاه عصبی مرکزی پوششیدستگاه 

 // 32/59/ 08 ادامه ی دستگاه عصبی مرکزی جلسه هفده هم

 :روش تدريس 

  slideو powr pointاستفاده از تخته و امكانات ابزاري مناسب نظیر  وارائه سخنرانی توسط اساتید -

 8-11تشكیل كالس هر هفته صبح سه شنبه از ساعت  -

 

 -وظايف دانشجو::::

 حضور منظم در كالس -

 شركت در بحث هاي مطرح شده - 

 تهیه كنفرانس -

 :نحوه ارزشیابی دانشجو

 ارزشیابی در طول برگزاري كالس ها-1

 پايان ترممیان ترم وتحان در ما -2

 :منابع و رفرنس 

 کتاب جنين شناسی النگمن -3

 


