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 مامایی ترم اولعنوان درس : سلول  و بافت شناسی عمومی        مخاطبان: دانشجویان 
 (           واحد عملی 5/0نظری،واحد 5/1تعدادواحد :  )

  آزادساعت پاسخگویی به سواالت فراگیر: 
روز دوشنبه  عملی ،  نظری 10  -12، ساعت  سه شنبهزمان ارائه درس: )روز 

 (         96-95 اولنیمسال 
 درس پیش نیاز: ندارد         مدرس: دکتر ستاره جوانمردی     

 
  :ورههدف کلی د

در طول این درس دانشجو با کلیات و چگونگی مطالعات بافت شناسی و سلول شناسی عمومی 
گیییونگی کیییاربرد ایییین و اختصاصیییی آشییینا شیییده، انیییوات آن را شیییناخته و در جرییییان چ

 و مامایی قرار می گیرند.ن مطالعات در زمینه زنا
 

 اهداف کلی جلسات )جهت هر جلسه یک هدف(:
 نظری:

 آشنایی با ساختار سلول )سیتوپالسم(  -
 آشنایی با ساختار سلول )هسته(  -
 مقدمات بافت شناسی و آشنایی با تکنیک های بافت شناسی -
 نوات آنو ا آشنایی با بافت پوششی -
 و انوات آن آشنایی با بافت همبند -
 آشنایی با بافت غضروف، استخوان و چربی -
 آشنایی با بافت عضالنی و عصبی -
سیییرویکس و وا)ن )تریییییرات سیییلولی در طیییول سییییکل ماهانیییه و  -سیییلول شناسیییی انیییدومتر -

Maturation Index در زمان های مختلف و آشنایی با پاپ اسمیر 
 )تخمدان ها، لوله ها، رحم ، سرویکس و غدد ولو( تگاه تناسلی زنبافت شناسی دس -
 بافت شناسی جفت و پرده های جنینی -بافت شناسی پستان -
 

 عملی:
 

 آشنایی دانشجو با چگونگی تهیه نمونه سلول و بافت -
 چگونگی تهیه الم و رنگ آمیزی آن -
 مشاهده اسمیر)مشاهده پاپ اسمیر طبیعی و غیر طبیعی( -
 اری بافت ها )اتوپسی و بیوپسی( و ارسال آن به آزمایشگاهنحوه نگهد -
نمایش بعضی از سلول های طبیعی و بافت ها به وی)ه سلول هیا و بافیت هیای دسیتگاه  -

 ادراری، تناسلی ، سلول های خونی ، جفت و پوست
-  
 
  :جلسه اول هدف کلی -



 آشنایی با ساختمان سلول )سیتوپالسم(
 

  :جلسه اول اهداف ویژه

 رسی اجزاء مختلف سلولی شامل :بر -

غشاي سلول ، میتوکندري، ریبوزوم، شبکه اندوپالسمیک، دسیتگاه گلی)ي، لییزوزوم، پراکسیی 
 زوم و اسکلت سلولی

 

 :در پایان دانشجو قادر باشد
سلول یوکاریوت را تعریف کند. عملکرد کلی سلول را بیان کند.  اجزاء تشکیل دهنیده  -

ی آنها در کنار هم را بیان کند.  اهمیت عملکیرد صیحیغ غشیاء غشاء سلولی و نحوه قرار گیر
سلولی را بیان کند. مشخصات انوات ارگانل هیای درون سیلولی ، عملکیرد و اهمییت هیر کیدام 

در ایین ارتبیاط   از آنها را بشناسد. چگونگی ارتباط بین ارگانل های مختلف و اهمییت اخیتالل
 ه های سازنده آن را شرح دهد.را توضیغ دهد. ساختار اسکلت سلولی و رشت

 
 

  :هدف کلی جلسه دوم
 آشنایی با غشاء هسته و ساختمان درونی آن

 دوم:  اهداف ویژه جلسه
بررسییی اجییزاء مختلییف هسییته شییامل غشییاء هسییته، مییاده )نتیکییی سییلول ، کرومییوزوم هییا و  -

 بررسی سیکل سلولی -هستک 
 روند آپوپتوز با نکروز سلولی  مقایسه –بررسی انوات تقسیم سلولی و مقایسه آنها  -

 در پایان دانشجو قادر باشد:
سیییاختار کرومیییاتین و تفیییاوت و اهمییییت هتیییرو و  -سیییاختار هسیییته و اجیییزاء آن را بییییان کنییید. 

جزئیات چرخه  -چگونگی تشکیل کروموزوم را شرح دهد.  -یوکروماین را بیان کند. 
پوپتوز یا مرگ سلولی توضیغ در مورد آ -سلولی و انوات تقسیم سلولی را شرح دهد. 

 دهد.
 

 سوم: هدف کلی جلسه 
 

 آشنایی با مفاهیم  بافت شناسی و روشهای مطالعه بافت
 

 : سوماهداف ویژه جلسه 
  -بررسی  روش هاي نمونه گیري  -مقدمه بافت شناسی و بیان ضرورت یادگیری این درس  -

ینیید آمییاده سییازی بافییت هییا جهییت بررسییی  انییوات فیکسییاتیو و ضییرورت اسییتفاده از آنهییا در فرا
بررسی  روش هاي پاسا) بافت و تهیه مقاطع بافتی جهیت مطالعیه بیا میکروسیکوپ   -مطالعه 

 آشنایی با میکروسکوپ الکترونی و میکروسکوپ نوري  -
 

 در پایان دانشجو قادر باشد:
تولو)یکی تکنیک هیای مختلیف مطالعیه هیسی- -ـ تکنیک روتین تهیه مقاطع بافتی را بیان کند. 

 را فهرست نماید.
اصول فیزیکی و اجزاء میکروسکوپ نوری را تمیز دهد. انوات تکنییک هیای رنیگ آمییزی  -

را تشییریغ کنیید. مراحییل آمییاده سییازی بافییت بییرای میکروسییکوپ نییوری و الکترونییی را بییا هییم 



 مقایسه نماید. تکنیک هیستوشیمی و ایمنوهیستوشیمی را توضیغ دهد.
 

 :مچهارهدف کلی جلسه 
 آشنایی با بافت پوششی و انوات آن -
 

 : چهارماهداف ویژه جلسه 
طبقیه بنیدي بافیت هیاي پوششیی  ) سیاده ، مطبی  و  -بررسی وی)گی و اهمیت بافت پوششی  -

بررسی ساختار غشاء پایه  -بررسی اختصاصات سطوح سلول هاي بافت پوششی   -غده ای( 
بررسییی بافییت پوششییی غییده اي و تقسیییم  -بررسییی پییرده هییاي سیروزي  -و اهمییت وجییود آن  

 بندی غدد
 در پایان دانشجو قادر باشد:

انیوات بافیت پوششیی سیاده،  -در مورد ساختمان کلی بافت پوششی  و وی)گی آن توضیغ دهد. 
 -با توجه به ساختار بافت پوششی ، عملکرد آن را بیان کند.  -مطب  و غده ای را شرح دهد. 
انییوات اتصییاالت  -ه ای سییلول هییای پوششییی را توضیییغ دهیید. وی)گیهییای سییطغ روسییی و قاعیید

نحیوه  انتقیال میواد از سیلول هیای   -سلولی بین سلول های پوششی و اهمیت آن را بییان کنید. 
انوات مختلیف ترشیغ سیلول هیای پوششیی  و   نیوت میاده مترشیحه را  -پوششی را شرح دهد. 

 تشکیل مقایسه کند.شرح دهد. غدد درون ریز و برون ریز را از نظر نحوه 
 
 
 

 : پنجم و ششم هدف کلی جلسه 
 آشنایی با بافت همبند

 
 : پنجم و ششم اهداف ویژه جلسه 

بررسیی وی)گیهیای  اجیزاء  -بررسی وی)گی بافت همبند و اهمیت عملکرد ایین بافیت   -
بررسی رونید سیاخت  -سازنده بافت همبند شامل  سلول ها ،رشته ها و ماده زمینه ای 

بررسیی  -بافت همبند و بیان اهمیت اخیتالل در شیکل گییری ایین رشیته هیا رشته های 
بررسی انوات بافت همبند بیر اسیاس سیاختار  -روشهای رنگ آمیزی برای هر رشته  

 تشکیل دهنده آن 
 
 در پایان دانشجو قادر باشد: 
فیت در میورد وی)گیهیای سیاختاری سیلول هیای با -سه جزء اصلی بافت همبند را نیام ببیرد.  ـ 

 همبند توضیغ دهد.
اجیزاء  میاده زمینیه ای بافیت  -چگونگی تشکیل انوات رشیته هیای بافیت همبنید را بییان کنید.  -

 -در مورد اهمیت ترکیب مناسیب میاده زمینیه ای شیرح دهید.  -همبند را توضیغ دهد. 
انوات بافت همبند را با توجه بیه مکیان آنهیا نیام ببیرد. روش رنیگ آمییزی اختصاصیی 

ته های بافیت همبنید را توضییغ دهید. اهمییت بیالینی بافیت همبنید و اخیتالالت انوات رش
 مربوطه را بداند.

 
 

 :  هفتمهدف کلی جلسه 
 و اهمیت بالینی این بافت  آشنایی دانشجویان با بافت چربی

 : هفتماهداف ویژه جلسه 



ی)گیی آشینایی بیا و -بررسی ساختار کلی بافت چربیی بیه عنیوان ییک بافیت همبنید اختصاصیی 
بررسی توزیع انیوات بافیت  -بررسی انوات بافت چربی  -های سلول های بافت چربی 

 چربی در بدن
 در پایان دانشجو قادر باشد:

انیوات بافیت چربیی را نیام بیرده، مشخصیات هیر  -اجزاء تشکیل دهنده بافت چربی را بشناسد. 
قهیوه ای را در توزییع بافیت چربیی معمیولی و  -یک و تفاوت هیای آنهیا را بییان کنید. 

 سنین مختلف مقایسه کند.
 :  هشتمهدف کلی جلسه 

 غضروفی بافت آشنایی دانشجویان با 
 

 :  هشتماهداف ویژه جلسه 
بررسی  -بررسی ساختار اجزاء بافت غضروفی شامل سلول ها، رشته ها و ماده زمینه ای   -

 -وف و مقایسه آنها بررسی مشخصات انوات غضر -ساختار پری کندریوم و بیان عملکرد آن 
 بررسی روند رشد و تکامل غضروفها

 
 در پایان دانشجو قادر باشد:

انیوات رشید  -مشخصیات پیری کنیدریوم را شیرح دهید.  -اجزاء بافت غضیروفی را بشناسید.  -
 -انیوات بافیت غضیروفی را توضییغ دهید.  -غضروف و عوامل مؤثر بر آن را توضیغ دهید. 

رنیگ آمییزی اختصاصیی انیوات  - -وف هیا را در بیدن بدانید. جایگاه هر کدام از انوات غضیر
 غضروف را بیان کند.

 
 : نهم و دهم  هدف کلی جلسه

 روند استخوان سازیل و ص، مفا آشنایی دانشجویان با بافت استخوان 
 :  نهم و دهم اهداف ویژه جلسه 

وانی ، رشیته هیا و میاده زمینیه آشنایی با اجزاء سازنده بافت استخوان شامل سلول های استخ -
آشنایی با روند خونرسیانی  - بررسی ساختمان میکروسکوپی استخوان متراکم و اسفنجی - ای

آشینایی بیا  - بررسی رونید اسیتخوان سیازی در دوران جنینیی - و عصب دهی بافت استخوانی
 بررسی روند ترمیم استخوان شکسته - مفاهیم استخوان اولیه و ثانویه

 
 ن دانشجو قادر باشد:در پایا

انوات سلول ها، عملکرد آنهیا و تفیاوت بیین آنهیا را بییان  - اجزاء بافت استخوانی را بشناسد. -
نحییوه اسییتخوان سییازی داخییل غشییایی و داخییل  - انییوات بافییت اسییتخوانی را شییرح دهیید. - کنیید.

 مکانیسیییم و فراینییید تیییرمیم سیییاختار صیییفحه رشییید را بشناسییید. - غضیییروفی را توضییییغ دهییید.
را همراه با مثال شرح دهد. اختالالت شکستگی را از دیدگاه بافتی بررسی کند. انوات مفاصل 

 استخوانی را بیان کند. –بافتهای غضروفی 
 

 : یازدهم هدف کلی جلسه 
 عضالنیآشنایی با بافت 

 : یازدهماهداف ویژه جلسه  
 اظ مورفولو)ی و بیوشیمیاییو مقایسه آنها از لح آشنایی با ساختار کلی انوات بافت عضالنی -
بررسیی سیاختمان میکروسیکوپی   -- بررسی ساختمان میکروسکوپ الکترونیی  سیارکومر  -

بررسیی سیاختمان  -- پوشش هیای بافیت عضیالنی ) انیدومزیوم ، پیری مزییوم و اپیی مزییوم (
بررسیی مکانیسیم و الگیوی انقبیا  در انیوات  --سلول هیای عضیالت صیاف، اسیکلتی و قلبیی



 بررسی ساختار سلول های سیستم هدایتی قلب --عضالت 
 

 در پایان دانشجو قادر باشد:
اجیزاء و وی)گیی هیای بیافتی بافیت عضیالنی را شیرح  –  انوات بافت عضیالنی را بشناسید.  -

سییاختمان مولکییولی   چگییونگی سییاختار عضییله اسییکلتی را بییا جزئیییات آن شییرح دهیید. دهیید.
بیان کنید. انیوات رشیته هیای عضیالنی را از لحیاظ را  Zفیالمنت های نازک و ضخیم  و خط 
 مشخصیات سیلولی عضیله صیاف و قلبیی را بییان کنید. -مورفولو)ی و بیوشییمیایی شیرح دهید

در  چگونگی مکانیسم انقبیا  - نوت بافت عضالنی را مقایسه کند. 3مقطع طولی و عرضی 
قایسییه کنیید. فراینیید اجسییام متییراکم ، دیییاد و تریییاد را م شییرح دهیید.عضییله صییاف و اسییکلتی را 

نوت عضله را توضیغ دهد. ساختمان بافتی دستگاه هدایتی قلب را شرح دهد. چند   3ترمیم در 
 بیماری مرتبط با سیستم عضالنی را نام ببرد.

 
   :   دوازدهم هدف کلی جلسه 

 شناخت و بررسی ساختمان بافتی بافت عصبی
   : یازدهماهداف ویژه جلسه  

بررسی مورفولو)ی سلول های گلیال در سیستم عصبی  – نورون ها  یساختار سلول  بررسی
 محیطی و مرکزی

  در پایان دانشجو قادر باشد:
انوات حرکت مولکیولی در  -انوات نورونها را بر اساس شکل آنها همراه با مثال توضیغ دهد. 

کیرده و  سیاختمان سییناپس را ترسییم -اکسون را همراه با پروتئینهیای مربوطیه توضییغ دهید. 
مورفولیو)ی  و عمیل سیلولهای گلییال را در سیسیتم عصیبی محیطیی و مرکیزی  -شرح دهد.  

 اجزاء سیستم عصبی محیطی و مرکزی را توضیغ دهد.  -توضیغ دهد.  
الیه های قشر مخ  -ساختمان بافتی نخات را شرح دهد.  -ساختمان بافتی مخچه را شرح دهد.  

فضای دور عروقی و عنکبوتیه   -یه های منن) را شرح دهد. ساختمان انوات ال -را نام ببرد.  
شییبکه کروئییید را   -سییاختمان و عملکییرد سیید خییونی مرییزی  را شییرح دهیید.  -را شییرح دهیید. 
ترکییب ، ترشیغ ، گیردش و   -ترکییب میایع مریزی نخیاعی را توضییغ دهید.   -توضیغ دهید. 

 -دکییار را توضیییغ دهیید. دسییتگاه اعصییاب خو -جیی ب  مییایع مرییزی نخییاعی را توضیییغ دهیید. 
سیاختمان انیوات گیانگلیون هیای عصیبی را بییان  -چگونگی ترمیم بافت عصبی را شرح دهد. 

 کند. 
 

 :     دوازدهمهدف کلی جلسه  

 آشٌبیی بب سبختبر ببفتی دستگبُ تٌبسلی زًبًِ  
 دوازدهم:اهداف ویژه جلسه  

 بررسی سبختبر ببفتی تخوذاى

 لیکَلْبی تخوذاىآشٌبیی بب هراحل تکبهل  فَ -

 بررسی سبختبر ببفتی لَلِ رحوی بب تأکیذ بر عولکرد ّر قسوت -

 آشٌبیی بب سبختبر ببفتی دیَارُ رحن -

 بررسی تغییرات آًذٍهتر رحن در طی سیکل قبعذگی -

 بررسی سبختبر ببفتی پستبى ٍ اّویت ببلیٌی آى -



 بررسی سبختبر ببفتی ٍاشى ٍ اًذام ّبی تٌبسلی خبرجی -
 

 پایان دانشجو قادر باشد:در 

سبختبر ببفتی تخوذاى شابهل ییاِ ّابی ساتخی تخواذاى   بخا  قماری ٍ هرکاسی         

 تخوذاى را شرح دّذ.

 سبختبر ببفتی تخوذاى ٍ تغییرات دٍرُ ای آى را بمٌبسذ. -

 در هَرد ٍیصگیْبی ببفتی لَلِ ّبی رحن ٍ رحن تَضیح دّذ. -

 همخصبت ببفتی گردى رحن را بمٌبسذ. -

 ختبر  ببفتی دیَارُ ٍاشى ٍ دستگبُ تٌبسلی خبرجی را شرح دّذ.سب -

 سبختبر ببفتی طبیعی پستبى را بمٌبسذ. -
 

ِ  جلسِ 5در بیي برگساری کالسْبی تئَری   باِ برگاساری کالساْبی     در رٍزّبی دٍشاٌب

 عولی اختصبص دادُ هی شَد.
 

 منابع اصلي : 
 آخرین چاپسیتوپاتولو)ی دستگاه تناسلی زن، مهرزاد، منصور،  -
 بافت شناسی پایه جان کوئیرا ، بافت شناسی دکتر سلیمانی راد   -

 ، حضور در محیط ازمایشگاهپرسش و پاسخ کالسی ، سخنرانی، ترسیم شکل روش تدریس:
 

 وسایل آموزشی: 
 ـ وایت برد ، ما)یک

 از طری  رایانه و ویدیوپرو)کتور در کالس،  power pointـ نمایش 
 عالقمندان به نیز مختلف بافت شناسی اطلسهاي   CDرایانه و طری  از دانشجو خودآموزي -

 .میشود پیشنهاد
 آزمون سنجش و ارزشیابی

)بر حسب سهم از نمره کل  نمره      آزمونروش  
 درصد(

 ساعت تاریخ

 ////////// ///////////// %10 2 کوئیز

آزمون میان 
 دوره

4 20%   

برگزاری امتحان 
 عملی

4 20%   

   %45 9 زمون پایان ترمآ

انجام تکالیف 
 کالسی

1 5%   

 
 و انتظارات از دانشجو:کالس مقررات 



 حضور  منظم دانشجو درکالس  -
 و عالقه مندی دانشجو در یادگیری مطالب در کالس درس شركت فعال  -
 آمادگی برای پاسخ دادن به سواالت مباحث جلسه قبلی -
 چگونگی انجام تکالیف محوله -
 شرکت در امتحان میان ترم -
 شرکت در امتحان پایان ترم -
 
 
 
 
 
 
 

نام و امضای مدرس:             نام و امضای مدیر گروه:              نام و امضای 
 دانشکده: EDOمسئول

 تاریخ تحویل:                          تاریخ ارسال:                      تاریخ ارسال :
 
 



 (جلسه 23 عمومی ) تئوری بافت شناسی  ی درسجدول زمانبند
 21-23یکشنبه  روز و ساعت جلسه :                                    

 مدرس موضوع هر جلسه تاریخ جلسه

 آشنایی با ساختار سلول )سیتوپالسم( 23/6/95 1
 

 دکتر ستاره جوانمردی

2 30/6/95 
 

 آشنایی با ساختار سلول )هسته(
 

 جوانمردی دکتر ستاره

3 6/7/95 
 

مقییدمات بافییت شناسییی و آشیینایی بییا تکنیییک 
 های بافت شناسی
 

 دکتر ستاره جوانمردی

4 13/7/95 
 

 (کوئیز) آشنایی با بافت پوششی و انوات آن
 

 دکتر ستاره جوانمردی

5 27/7/95 
 

 دکتر ستاره جوانمردی آشنایی دانشجویان با بافت همبند   

 دکتر ستاره جوانمردی ان با بافت همبند   آشنایی دانشجوی 4/8/95 6

7 11/8/95 
 

 دکتر ستاره جوانمردی  چربی آشنایی دانشجویان با بافت

8 18/8/95 
 

 غضروفی آشنایی دانشجویان با بافت
 

 دکتر ستاره جوانمردی

9 25/8/95 
 

 دکتر ستاره جوانمردی آزمون میان ترم   بافت استخوانی

10 2/9/95 
 

 دکتر ستاره جوانمردی مفاصل  -استخوان سازی 

11 9/9/95 
 

 آشنایی دانشجویان با بافت عضالنی
 

 دکتر ستاره جوانمردی

 دکتر ستاره جوانمردی آشنایی دانشجویان با بافت عصبی 16/9/95 12

13 23/9/95 
 

آشٌبیی داًمجَیبى بب ببفت سیستن تٌبسلی 

 زًبًِ

 دکتر ستاره جوانمردی

14 30/9/95 
 

یی داًمجَیبى بب ببفت سیستن آشٌباداهِ 

 تٌبسلی زًبًِ

 دکتر ستاره جوانمردی

 


