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 پیشگفتار
 درآوردن این نوشته را حاصل نمود. "قلم"کران به محضر خداوندگار یکتا که توفیق به  سپاس بی

سرفصل های مررتط   برا برنامره    کامل رعایت  باو  "مقدمات علوم تشریح"کتاب حاضر تحت عنوان 
پزشکی ذیل عنوان دروس مربوط با علوم تشریح به نگارش درآمده و از سره  عمومی درسی ملی دکترای 

 بخش اصلی تشکیل شده که عطارتند از: 
بخش اول این کتاب به معرفی رشته علوم تشریحی و بیولوژی سلولی با تاکیرد برر آنراتومی و بیران     

، تعریف کاداور و اصول اخالقری ززم ازرررا حرین مواربره برا آن، اصرول آنراتومی        اهمیت آنقدمت و 
پرداخته است. بعالوه سعی شرده کره بره حرد      رادیولوژیک و بالینی و کلیاتی از دستگاه های عمومی بدن

 پرداخته شود. آناتومیدانش  کفایت به اصطالحات رایج و پرکاربرد در زمینه
به مطاحث مرتط  با مقدمات سلول شناسی و بافت شناسی با تاکید بر بافت های بخش دوم این کتاب 

پوششی، همطندی و عضالنی پرداخته و بنابر ضرورت مطاحث بافت شناسی مرتط  با پوسرت نیرز در ایرن    
 بخش گنجانده شده است.

ح، زنره  در بخش سوم این کتاب نیز به مطاحث مرتط  با مقدمات رنین شناسی شامل گرامتوژنز، لقرا  
گزینی، گاستروزسیون و مشتقات زیه های زایا، تکامل در دوره رویرانی و رنینری، رفرت و پررده هرای      

 رنینی، اصول تراتولوژی و ناهنجاریبای مادرزادی پرداخته شده است.
بعالوه، تعداد زیادی از تصاویر میکروسکوپی بافت شناختی که در بخش دوم این کتاب مورد اسرتفاده  

ته اند، از محل آرشیو بافت شناسی گروه علوم تشریح و بیولوژی سلولی دانشرگاه علروم پزشرکی    قرار گرف
مشبد گرفته شده که عالوه بر گویا برودن، بره علرت کیفیرت و وضروح براز ابالعرات بافرت شرناختی          

 ارزشمندی را برای خواننده فراهم می آورند.
ظرافت نظر استفاده گردد، با اینحال مسلما  هرچند در تالیف این کتاب سعی شده که از نبایت دقت و

نگاشته حاصل خالی از نقص نطوده و نظریات اصالحی و پیشنبادات اسراتید گرامری و دانشرجویان عزیرز     
 خواننده این کتاب مورطات نبایت سپاس و قدردانی مولفان را فراهم می آورد.

 ش را تقدیم تک تک اعضاء خرانواده در پایان بر خود ززم می دانیم که مراتب قدردانی و سپاس خوی
 خود نماییم که بدون شکیطایی ایشان، قطعا تحقق این مبم امکان پذیر نطود.  عزیز
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