
 

 ارومیه پزشکی دانشکده تشریحی علوم گروه

 

 تقسیم درس تکنیک های ماکرو و میکرو آناتومی کارشناسی ارشد علوم تشریحی

 

 نام استاد موضوع درس

 رنگ آمیزی بافتی ، تهیه مقاطع بافتی ، روش تهیه محلول های فیکساتیو بافتی

  H&E, PAS, Trichrome Masson, Trichrome Mallory, Acridine Orange) ( 

 دکتر تهمینه پیروی

اصول آشنایی با  ،روش خواندن تصاویر میکروسکوپ الکترونی ، روش نگهداری حیوانات آزمایشگاهی

 اخالق پزشکی و حرفه ای در رابطه با جسد
 دکتر غالمحسین فرجاه

آشنایی با  ، انجام پرفیوژن حیوانات آزمایشگاهی ، روش تهیه محلول های فیکساتیو جسد انسانی

  ابزارهای تشریح جسد

 دکتر باقر پورحیدر

 دکتر معصومه جوانمرد  فیکس جسد ، تهیه الم بافتی شامل تهیه مقاطع جنین ، آشنایی با اصول مورفومتری

روش  ، آشنایی با نحوه کشت سلول یا بافت و روش رنگ آمیزی حیاتی ، تهیه اسمیر اسپرم و خون

  رگ )موزه سازی(نگهداری نمونه انسانی بز

 دکتر مجتبی کریمی پور

 

 واحد  %1  سهم هر یک از میزان واحد نظری:

 واحد  %3 : عملیسهم هر یک از میزان واحد 

 

 

  تشریحی علوم گروه

ارومیه پزشکی دانشکده  

 



 

 

 ارومیه پزشکی دانشکده تشریحی علوم گروه

 

 تقسیم درس علوم تشریح اندام ) آناتومی و جنین شناسی (کارشناسی ارشد علوم تشریحی

 

 نام استاد موضوع درس

ناحیه  ،ناحیه کمربند شانه و آگزیال، بازو، آرنج(، باالیی) مفصل شانهاندام استخوان بندی و مفاصل  

 بازو

دکتر باقر پورحیدر   

ناحیه مچ و  ،ناحیه ساعد ، ) رادیوس و اولنا مچ دست دست( استخوان بندی و مفاصل اندام باالیی

آناتومی سطحی اندام باالیی ،دست  
 دکتر غالمحسین فرجاه

 ،ناحیه قدامی و داخلی ران، استخوان ران، زانو(، استخوان بندی و مفاصل اندام پایینی) مفصل ران 

 جنین شناسی اندام ها و عضالت ،ناحیه گلوتئال و خلف ران

 دکتر مجتبی کریمی پور

 ، ناحیه مچ پا و پا، پا( ناحیه پوپلیتئال و ساق ، مچ پا ، استخوان بندی و مفاصل اندام پایینی)ساق 

 آناتومی سطحی اندام پایینی
 دکتر معصومه جوانمرد

 

 واحد  %37  سهم هر یک از میزان واحد نظری:

 واحد  %12 : عملیسهم هر یک از میزان واحد 

 

 

  تشریحی علوم گروه

ارومیه پزشکی دانشکده  

 

 



 

 ارومیه پزشکی دانشکده تشریحی علوم گروه

 

 تقسیم درس علوم تشریح تنه 2 ) آناتومی و جنین شناسی (کارشناسی ارشد علوم تشریحی

 

 نام استاد موضوع درس

عروق و اعصاب لگن، رکتوم، کانال آنال و  ، فاسیاهای لگنی ، دیواره های لگن و دیافراگم لگنی 

 فضاهای پیرامون
 دکتر غالمحسین فرجاه

 دکتر مجتبی کریمی پور سیستم ادراری، جنین شناسی سیستم ادراری  

آناتومی سیستم تناسلی مرد، آناتومی سیستم تناسلی زن    دکتر معصومه جوانمرد 

باقر پورحیدردکتر  پرینه، جنین شناسی سیستم تناسلی مرد و زن  

 دکتر تهمینه پیروی بافت شناسی سیستم ادراری، بافت شناسی سیستم تناسلی مرد و زن

 

 واحد 0/ 24  :)آناتومی(سهم هر یک از میزان واحد نظری

 واحد 0/ 06 )آناتومی(:عملیسهم هر یک از میزان واحد 

 واحد 52/0:)بافت شناسی(واحد نظری  سهم 

 واحد 235/0 :شناسی()بافت یعملواحد   سهم 

 تشریحی علوم گروه
ارومیه پزشکی دانشکده  

 



 

 

 

 ارومیه پزشکی دانشکده تشریحی علوم گروه

 

 تقسیم درس کار با حیوانات آزمایشگاهی کارشناسی ارشد علوم تشریحی

 

 نام استاد موضوع درس

آزمایشگاهی، انواع تاریخچه مقدمه ای بر کار با حیوانات آزمایشگاهی، طرق گرفتن حیوانات   

 بیهوشی و طرق آن، پرفیوژن و چگونگی تهیه محلول ها و بافر های مربوطه

دکتر باقر پورحیدر   

مبانی اخالقی کار با حیوانات آزمایشگاهی، شرایط نگهداری حیوانات آزمایشگاهی)قبل حین و بعد  

 از مطالعه(، نحوه بخیه زدن در حیوانات آزمایشگاهی
فرجاهدکتر غالمحسین   

نحوه تغذیه و گاواژ، روش های خون گیری از حیوانات آزمایشگاهی، رعایت اصول ایمنی و   

 بهداشتی کار با حیوانات آزمایشگاهی

 دکتر مجتبی کریمی پور

نحوه تکثیر و تولید  ، معرفی انواع حیوانات آزمایشگاهی و ویژگی های آنها با توجه به نوع مطالعه  

 نحوه تشریح و امحاء الشه حیوانات آزمایشگاهی، ش های نمونه گیری ازرو ، مثل)سیکل جنسی(

 حیوانات آزمایشگاهی

دکتر تهمینه پیروی   

 

 واحد  %25 : عملیسهم هر یک از میزان واحد 

 

 

  تشریحی علوم گروه

ارومیه پزشکی دانشکده  

 

 



 

 

ارومیه پزشکی دانشکده تشریحی علوم گروه  

 

 تقسیم درس خون سیستم لنفاوی غدد درون ریز کارشناسی ارشد علوم تشریحی

 

 نام استاد موضوع درس

بافت خون، خونسازی، بافت سیستم لنفاوی و ایمنی،  بافت هیپوفیز، اپی فیز، غدد فوق کلیه،  

 تیروئید و پاراتیروئید
 دکتر تهمینه پیروی

آناتومی سیستم لنفاوی، آناتومی هیپوفیز، اپی فیز، غدد لنفاوی، تیروئید و پاراتیروئید  مجتبی کریمی پوردکتر    

 

واحد 5/0میزان واحد نظری:   

  واحد  5/0 : عملیمیزان واحد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ارومیه پزشکی دانشکده تشریحی علوم گروه  

 

 تقسیم درس  پاتولوژی  کارشناسی ارشد علوم تشریحی

 

 نام استاد موضوع درس

 گروه پاتولوژی -

 

واحد 5/1میزان واحد نظری:   

  واحد  5/0 : عملیمیزان واحد 

 




