
 

 

 
 دانشگاه آزاد اسالمی واحد بجنورد

 شناسیجنینطرح دوره ترمی 
 نظری واحد 2تعداد واحد:  

 1397-1398نیمسال دوم سال تحصیلی 
 15-13سه شنبه رگزاری: روز و ساعت ب

 محل برگزاری: دانشکده پرستاری و مامایی

كارشناسی پیوسته   اییاممرشته و مقطع تحصیلی: 
 سلول شناسی و بافت شناسی -2و  1تشریح  :زمانهمیا  نیازپیشدرس 

 
 واحد( 0.5) انیجاجوند رؤیا واحد 1.5نام مدرسین: لیلی طام 

 هدف كلی:
 در آن مؤثروامل رشد جنین و عمراحل شنایی با اختالالت ، آو تکامل جنین در رشد مؤثروامل ین و مراحل رشد و تکامل آن، آشنایی با عنج گیریشکلنایی با آش

 شیوه تدریس:
 سخنرانی، پرسش و پاسخ، کار گروهی

 شیوه ارزیابی دانشجو:
 حضور منظم و فعال در کالس درس

 نمره 1ای تکلیف عملی گروهی اجر
 نمره 4 پایان ترمآزمون 

 مقررات و نحوه برخورد با غیبت و تأخیر دانشجو:
محیط آموزشی و دیگر دانشجویان با تمرکز و آمادگی و بدون  شأنو نیز حفظ نظم کالس و احترام به  کارآمدو  مؤثردانشجویان برای یادگیری  شودمیپیشنهاد 

 شته باشند.در کالس درس حضور دا تأخیر
 وظایف و تکالیف دانشجو:

 هم ترمنمطالعه مباحث تدریس شده در هر جلسه و حضور در کالس درس با آمادگی کافی و ارائه تکلیف گروهی در هفته  
 سایر تذكرهای مهم برای دانشجویان:

 اهمیت دارد.و انجام به موقع تکالیف حضور فعال در کالس و مشارکت در پرسش و پاسخ 
 ابع:من

 نالنگم شناسیجنین
 

  



 

 

 

 ساعت 9-نظری واحد 0.5 واحد بجنورددانشگاه آزاد اسالمی  شناسیجنیندرس ی بندزمانجدول 

 هفته اول
 خچه و اهمیت آن، تاریشناسیجنینعلم تعریف 

 در حالت طبیعی و غیرطبیعیمیتوز  ، میوز وز، اسپرماتوژنز، گامتوژنمؤنثناسلی ک دستگاه تمشخصات بافتی و آناتومیرور م
 شایع تخمک و اسپرم هایناهنجاری، ساختار اووسیت و تکامل آن، گامتوژنز هایتفاوت

 هفته دوم

 جنین در هفته اولمل اکت
کروزومی  واکنش ،و مراحل آن حقال کروز مؤثر هایآنزیم وآ  ومیدر واکنش آ

 و مشخصات سلولی در هر مرحله ستوالبال لیتشک ،موروالتشکیل ، و چگونگی آن ژکلیوا
 رویان گیریشکلدر  هرکدامو نقش بالست الست و تروفوامبریوبمشخصات 

 هفته سوم

 جنین در هفته دومتکامل 
 وقایع روز هشتم ینی وگزنه ال

، روفوبالست و سن سی سیوتروفوبالستتسیتو هایویژگیو ، مشخصات سلولی مشتق از آن هایالیهو  تستکامل تروفوبال
 به بعد 9خونی تروفوبالستی و جریان خون رحمی جفتی در روز  هایحوضچهتشکیل 

 8وز ردر  امبریوبالستمشتقات 
 یک و موقعیت آناتومیک هر رویانی خارجمزودرم  خارج رویانی وپرده اگزوسلومیک و سلوم تشکیل 

 یعیبطریغالنه گزینی  هایحالت

 هفته چهارم

 در هفته سومغییرات ظاهری و ت جنین در هفته سوم و گاستروالسیونکامل ت
 وردو نوتوک شیار اولیه، گره هانسنتشکیل 

 از اپی بالست کیل جنین سه الیهتش
 رگ های خونی گیریشکل

 مشتقات الیه اکتودرم، مزودرم و اندوردرم هفته پنجم
 نحوه تشکیل لوله عصبي و مشتقات آن

 
 

 

 


