
 

 ارومیه پزشکی دانشکده تشریحی علوم گروه

 

 تقسیم درس جنین شناسی عمومی کارشناسی ارشد علوم تشریحی

 

 نام استاد موضوع درس

پوست ،اووژنز نز،اسپرماتوژ، تقسیم سلولی  دکتر تهمینه پیروی 

 دکتر مجتبی کریمی پور لقاح،  هفته دوم تکامل

مزودرمهفته سوم)گاستروالسیون(، اکتودرم،   دکتر معصومه جوانمرد 

 دکتر باقر پورحیدر الیه زایای اندودرمی، تشکیل حفرات بدن)حفره قفسه سینه و دیافراگم(، پرده های سروزی 

 

 واحد. /2  سهم هر یک از میزان واحد نظری:

  

 

 

 

  تشریحی علوم گروه

ارومیه پزشکی دانشکده  

 

 



 

 

 ارومیه پزشکی دانشکده تشریحی علوم گروه

 

 تقسیم درس علوم تشریح تنه 1  کارشناسی ارشد علوم تشریحی

 

 نام استاد موضوع درس

عروق و اعصاب دیواره  ،پستان ،فاسیا ،عضالت توراکس و دیافراگم ،جناغ ،دنده ها ،ستون مهره ها 

مدیاستینوم ،پلورا ،شش ها ،نای ،توراکس  

 دکتر معصومه جوانمرد

  ،محتویات مدیاستینوم میانی  ،محتویات مدیاستینوم جلویی  ،محتویات مدیاستینوم باالیی

جنین شناسی تنفس ،جنین شناسی قلب و عروق  ،محتویات مدیاستینوم پشتی  

 دکتر مجتبی کریمی پور

جنین شناسی دستگاه  ،صفاق  ،کانال اینگوئینال  ،عضالت جدار شکم  ،تقسیمات جدار شکم 

 گوارش

 دکتر غالمحسین فرجاه

عناصر   ،احشاء و عروق اینفراکولیک ،احشاء و عروق سوپرا کولیک ،و اعصاب جدار شکمعروق  

  پشت صفاق) به جز کلیه و حالب( 

 دکتر باقر پورحیدر

 ،بافت شناسی قلب و عروق ،بافت شناسی غدد ضمیمه دستگاه گوارش ،بافت شناسی لوله گوارش

 بافت شناسی دستگاه تنفس
 دکتر تهمینه پیروی

 واحد 67/0: )آناتومی(  یک از میزان واحد نظری سهم هر

 واحد 0/  16: )آناتومی( عملیسهم هر یک از میزان واحد 

 واحد 82/0)بافت شناسی(: میزان واحد نظریسهم 

 واحد 35/0: عملی )بافت شناسی(میزان واحد سهم 

 

  تشریحی علوم گروه

ارومیه پزشکی دانشکده  



 

 ارومیه پزشکی دانشکده تشریحی علوم گروه

 

 تقسیم درس آناتومی عمومی کارشناسی ارشد علوم تشریحی

 

 نام استاد موضوع درس

عضالت ،استخوان ها ،مقدمه  دکتر معصومه جوانمرد 

اعصاب ،تنفس   دکتر مجتبی کریمی پور 

گوش ،چشم ،تناسلی -ادراری   دکتر غالمحسین فرجاه 

قلب و عروق  ،گوارش و ضمائم آن   پورحیدردکتر باقر    

 

 واحد   5/0 سهم هر یک از میزان واحد نظری: 

  

 

 

 

  تشریحی علوم گروه

ارومیه پزشکی دانشکده  

 



 

 ارومیه پزشکی دانشکده تشریحی علوم گروه

 

 تقسیم درس  بافت شناسی عمومی کارشناسی ارشد علوم تشریحی

 

 نام استاد موضوع درس

می شود.تمامی موضوعات توسط خانم دکتر پیروی تدریس    دکتر تهمینه پیروی 

 

 واحد  1 میزان واحد نظری:   

واحد  5/0 : عملیمیزان واحد     

 

 

 

  تشریحی علوم گروه

ارومیه پزشکی دانشکده  

 

 

 

 

 

 



 

ارومیه پزشکی دانشکده تشریحی علوم گروه  

 

 تقسیم درس  بیولوژی سلولی کارشناسی ارشد علوم تشریحی

 

 نام استاد موضوع درس

اسکلت  ،نوکلئوپالسم در حد سلولی ،کروماتین ،هستک ،ارگانل های سلولی و هسته ،سلولغشاء  

اسکلت سلولی   ،سلولی  

 دکتر تهمینه پیروی

 ، Stem Cell ساختمان   DNA  ،هستک و همانند سازی و تقسیم سلولی ،ساختمان ژن ،    

  آپوپتوز و انواع آن  
 اساتید گروه ژنتیک

 واحد   5/0سهم هر یک از میزان واحد نظری: 

  

 

 

  تشریحی علوم گروه

ارومیه پزشکی دانشکده  

 




