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  آسیب شناسی رگ هاي خونی: الف
  حیطه شناختی 

 حیطه شناختی
  .عضله صاف  و پاسخ انها به آسیب ها را بیان کنند– سلول هاي اندوتلیال  -آناتومی رگهاي طبیعی .1
  .بیماریزایی ومرفولوژي آرترواسکلروزیس را شرح دهند – عالیم -علل– اپیدمیولوژي  .2
  .بیماریزایی ومرفولوژي بیماري افزایش فشار خون را شرح دهند – عالیم -علل– اپیدمیولوژي  .3
  .بیماریزایی ومرفولوژي آنوریسم ها ودیسکسیون ها را شرح دهند – علل – اپیدمیولوژي  .4
  .بیماریزایی ومرفولوژي انواع واسکولیت ها را شرح دهند – علل – اپیدمیولوژي  .5
  .هارابیان کنند بیماریزایی ومرفولوژي بیماریهاي سیاهرگها و لنفاتیک – علل – اپیدمیولوژي  .6



  .وژي انواع تومورهاي خوش خیم و بدخیم عروقی را شرح دهندبیماریزایی ومرفول –علل –اپیدمیولوژي  .7
 .آسیب شناسی مداخالت عروقی را توضیح دهند .8

  بیماریهاي قلب آسیب شناسی :ب
 حیطه شناختی

  .مرفولوژي وسیر بالینی هر کدام را توضیح دهند–علل –انواع نارسایی قلب  .1
  .قلب را شرح دهندتقسیم بندي ومرفولوژي بیماریهاي مادرزادي –اپیدمیولوژي  .2
  .تقسیم بندي ومرفولوژي بیماري قلبی ناشی از هیپرتانسیون سیستمیک و ریوي  را شرح دهند–اپیدمیولوژي  -پاتوفیزیولوژي هیپرتروفی قلب .3
  .مرفولوژي وسیر بالینی بیماریهاي دریچه اي قلب را توضیح دهند–اپیدمیولوژي -علل –انواع .4
  .نی میوکاردیتها و کاردیومیوپاتی ها را توضیح دهندمرفولوژي وسیر بالی–علل – -انواع  .5
  .مرفولوژي وسیر بالینی هر بیماریهاي پریکاردي را توضیح دهند–علل –انواع .6
  .مرفولوژي وسیر بالینی  و درمان تومورهاي قلبی را توضیح دهند–انواع .7
 .اندیکاسیون هاي پیوند قلب و عوارض ان را شرح دهند .8

  
  آسیب شناسی بیماریهاي دستگاه هاي خونساز و لنفاوي  : ج

 حیطه شناختی
  .عالیم بالینی و آزمایشگاهی کم خونی ها را بیان کنند–تعریف کم خونی  .1
  .اختالالت سلولهاي قرمز  راتوضیح دهند .2
  .مرفولوژیک و آزمایشگاهی بیماریهاي شایع در هر گروه را شرح دهند –عالیم بالینی  -علل انها –انواع کم خونی ها  .3
  .مشخصات آزمایشگاهی وسیر بالینی اختالالت غیر نئوپالسمی سلول هاي سفید را توضیح دهند -مرفولوژي–علل –انواع .4
  .ضیح دهندمشخصات آزمایشگاهی وسیر بالینی تکثیر هاي نئوپالسمی سلول هاي سفید را تو -مرفولوژي–علل –انواع .5
  .سیر بالینی و مشخصات آزمایشگاهی اختالالت خونریزي دهنده را توضیح دهند -مرفولوژي–علل –انواع .6
  .سیر بالینی و مشخصات آزمایشگاهی اختالالتی که طحال وتیموس را مبتال می کنندرا توضیح دهند -مرفولوژي–علل –انواع .7

 
  آسیب شناسی بیماریهاي ریه : د

 حیطه شناختی
  .علل وعالیم بالینی انها را بیان کنند–سندرم دیسترس حاد تنفسی  -آسیب حاد ریوي –تعریف اتلکتازي  .1
  .مرفولوژي وسیر بالینی بیماریهاي ریوي بینابینی منتشر را شرح دهند–اپیدمیولوژي -علل –انواع .2
  .دهندمرفولوژي وسیر بالینی بیماریهاي عروقی ریوي را توضیح –اپیدمیولوژي -علل –انواع .3
  .مرفولوژي وسیر بالینی بیماریهاي عفونی ریه را شرح دهند–اپیدمیولوژي -علل –انواع .4
  .مرفولوژي وسیر بالینی تومورهاي ریوي را توضیح دهند–اپیدمیولوژي -علل –انواع .5
  .مرفولوژي وسیر بالینی بیماریهاي پلور را شرح دهند–اپیدمیولوژي -علل –انواع .6
  .رفولوژي وسیر بالینی ضایعات دستگاه تنفسی فوقانی را توضیح دهندم–اپیدمیولوژي -علل –انواع .7

  آسیب شناسی بیماریهاي کلیه و دستگاه جمع اوري کننده آن : ه
 حیطه شناختی

 .را شرح دهندبیماریهاي کلیوي   بالینی تظاهراتانواع  .1

 .توضیح دهند پاتوژنز وسیر بالینی بیماریهاي گلومرولی را-مرفولوژي–اپیدمیولوژي -علل –انواع .2



  .مرفولوژي وسیر بالینی بیماریهاي در گیر کننده توبول ها و بافت بینابینی کلیه را توضیح دهند–اپیدمیولوژي -علل –انواع .3
 .مرفولوژي وسیر بالینی بیماریهاي درگیر کننده عروق خونی کلیه را شرح دهند–اپیدمیولوژي -علل –انواع .4

 .راتوضیح دهندعلل و عالیم انسداد راه خروجی ادرار  .5

 .سیر بالینی و پیش آگهی تومورهاي کلیه را شرح دهند-مرفولوژي –اپیدمیولوژي -انواع  .6

  آسیب شناسی بیماریهاي حفره دهان و دستگاه گوارش  : و
 حیطه شناختی

 .مشخصات مرفولوژیک و سیر بالینی ضایعات زخمی و التهابی حفره دهان را بیان کنند–علل  .1

  .پاتوژنز ومشخصات میکروسکوپیک و ماکروسکوپیک سرطان هاي حفره دهان و زبان را توضیح دهند-اپیدمیولوژي –انواع  .2
 .مرفولوژي وسیر بالینی بیماریهاي غدد بزاقی و تومورهاي آن را شرح دهند–اپیدمیولوژي -علل –انواع .3

  .دهند مرفولوژي وسیر بالینی بیماریهاي مري و تومورهاي آن را شرح–اپیدمیولوژي -علل –انواع .4
  .زخم هاي معده را بیان کنند–مرفولوژي وسیر بالینی گاستریت ها –اپیدمیولوژي -علل –انواع .5
  .مرفولوژي وسیر بالینی تومورهاي خوش خیم و بدخیم معده را شرح دهند–اپیدمیولوژي -علل –انواع .6
التهابی و غیر نئوپالستیک روده بزرگ  کوچک را توضیح پاتوژنز ومشخصات میکروسکوپیک و ماکروسکوپیک بیماریهاي -اپیدمیولوژي –انواع  .7

  .دهند
  .پاتوژنز ومشخصات میکروسکوپیک و ماکروسکوپیک تومورهاي روده بزرگ وکوچک را شرح دهند-اپیدمیولوژي –انواع  .8
 .مرفولوژي وسیر بالینی آپاندیسیت و تومورهاي آن  را شرح دهند–اپیدمیولوژي -علل –انواع .9

  کیسه صفرا و مجاري صفراوي–ماریهاي کبد آسیب شناسی بی : ز
 .حیطه شناختی

  .الگوهاي آسیب کبدي وانواع سندرم هاي بالینی کبدي را بیان کنند .1
  .مرفولوژي وسیر بالینی اختالالت عفونی و آماسی کبدي  را بیان کنند–اپیدمیولوژي -علل –انواع .2
   .ناشی از الکل و داروها را بیان کنندمرفولوژي وسیر بالینی بیماریهاي کبدي –اپیدمیولوژي -انواع  .3
  .مرفولوژي وسیر بالینی بیماري هاي کبدي متابولیک  ارثی را شرح دهند–اپیدمیولوژي -علل –انواع .4
  .مرفولوژي وسیر بالینی بیماریهاي مجاري صفراوي داخل کبدي  را بیان کنند–اپیدمیولوژي -علل –انواع .5
  .میکروسکوپیک و ماکروسکوپیک اختالالت گردش خون کبدي را توضیح دهندپاتوژنز ومشخصات -اپیدمیولوژي –انواع  .6
  .پاتوژنز ومشخصات میکروسکوپیک و ماکروسکوپیک تومورهاو ندول هاي کبدي را شرح دهند-اپیدمیولوژي –انواع  .7
  .پاتوژنز ومشخصات میکروسکوپیک و ماکروسکوپیک بیماریهاي کیسه صفرا را  بیان کنند-اپیدمیولوژي –نواع  .8
 .مرفولوژي وسیر بالینی بیماریهاي مجاري صفراوي خارج کبدي  را بیان کنند–اپیدمیولوژي -علل –انواع .9

 .پاتوژنز ومشخصات میکروسکوپیک و ماکروسکوپیک تومورهاي کیسه صفرا و مجاري صفراوي را شرح دهند-اپیدمیولوژي –انواع  .10

 
  ) لوزالمعده(آسیب شناسی بیماریهاي پانکراس : ح

 ناختیحیطه ش
  .آنومالی هاي مادرزادي پانکراس را بیان کنند .1
  ..عالیم مرفولوژیک و سیر بالینی پانکراتیت ها را توضیح دهند–انواع وعلل  .2
  .مرفولوژي وپیش آگهی  نئوپالسم هاي پانکراس  را بیان کنند–اپیدمیولوژي -علل –انواع .3

  آسیب شناسی بیماریهاي دستگاه تناسلی مذکر :ط
 حیطه شناختی



  .عالیم و مشخصات مرفولوژیک بیماري ها و نئوپالسم هاي آلت تناسلی مرد را بیان نمایند–پاتوژنز –اتیولوژي  .1
  .ا و اپیدیدیم راتوضیح دهندهبیضه -عالیم و مشخصات مرفولوژیک بیماري ها و نئوپالسم هاي اسکروتوم–پاتوژنز –اتیولوژي  .2
  .یماري ها و نئوپالسم هاي پروستات را شرح دهندعالیم و مشخصات مرفولوژیک ب–پاتوژنز –اتیولوژي  .3
 .عالیم و مشخصات مرفولوژیک بیماري ها ي منتقله از طریق جنسی  راتوضیح دهند–پاتوژنز –اتیولوژي  .4

  
  ب شناسی بیماریهاي دستگاه تناسلی زنانه و پستانآس : ي

 حیطه شناختی
  ..التهابی و اختالالت غیر نئوپالسمی ولو  را توضیح دهندعالیم مرفولوژیک و سیر بالینی بیماري هاي –انواع وعلل  .1
  ..عالیم مرفولوژیک و سیر بالینی تومورهاي ولو را شرح دهند–علل -انواع  .2
  ..عالیم مرفولوژیک و سیر بالینی بیماري هاي التهابی و نئوپالستیک واژن  را توضیح دهند–علل -انواع  .3
  ..ی بیماري هاي التهابی و نئوپالستیک گردن رحم را توضیح دهندعالیم مرفولوژیک و سیر بالین–علل -انواع  .4
  . عالیم و مشخصات مرفولوژیک بیماري ها ي جسم رحم  راتوضیح دهند–پاتوژنز –اتیولوژي  .5
  .عالیم و مشخصات مرفولوژیک تومورهاي اندومتر و میومتر  راشرح دهند–پاتوژنز –اتیولوژي  .6
  .فالوپ را بیان کنندبیماریها و تومورهاي لوله –آنوتومی  .7
 .عالیم و مشخصات مرفولوژیک کیست ها و انواع تومورهاي تخمدان  راتوضیح دهند–پاتوژنز –اتیولوژي  .8

  .عالیم و مشخصات مرفولوژیک بیماري ها ي جفت و تروفوبالستیک  راشرح دهند–پاتوژنز –اتیولوژي  .9
  .مپسی  را بیان کنندمرفولوژي وپیش آگهی  اکالمپسی و پره اکال–اپیدمیولوژي -علل  .10
 .عالیم و مشخصات مرفولوژیک تغییرات فیبروکیستیک و آماسی پستان  راتوضیح دهند–پاتوژنز –اتیولوژي  .11

  .عالیم و مشخصات مرفولوژیک و پیش آگهی تومورهاي پستان  راتوضیح دهند–پاتوژنز –اتیولوژي  .12
  .جنس مذکر  راشرح دهندعالیم و مشخصات مرفولوژیک تغییرات پستان –پاتوژنز –اتیولوژي  .13

  
  آسیب شناسی بیماریهاي دستگاه درونریز : ك

 حیطه شناختی
  .ساختمان و عملکرد نرمال هیپوفیز را توضیح دهند .1
  .بیماریزایی  ومشخصات مرفولوژیک پرکاري و کم کاري هیپوفیز را شرح دهند–علل  .2
  .سندرم هاي هیپوفیز خلفی را بیان کنند .3
  .بیماري گریوز و گواتر را شرح دهند–تیروئیدیت  -بیماریزایی  ومشخصات مرفولوژیک وشیوع پرکاري و کم کاري تیروئید–علل  .4
  .بیماریزایی  ومشخصات مرفولوژیک وپیش آگهی نئوپالسم هاي تیروئید  را شرح دهند–علل  .5
  .دي و هیپوپاراتیروئیدي را بیان کنندمشخصات مرفولوژیک وعالیم بالینی و آزمایشگاهی هیپر پاراتیروئی–اتیولوژي  .6
  .بیماریزایی  انواع دیابت را توضیح دهند–طبقه بندي –روش هاي تشخیصی  .7
  .بیماریزایی  ومشخصات مرفولوژیک وپیش آگهی نئوپالسم هاي درون ریز پانکراس را شرح دهند–علل  .8
  .هیپرآدرنالیسم و نارسایی غده فوق کلیه  را بیان کنندمشخصات مرفولوژیک وعالیم بالینی و آزمایشگاهی –اتیولوژي  .9

  .بیماریزایی  ومشخصات مرفولوژیک وپیش آگهی نئوپالسم هاي قشر آدرنال را شرح دهند–علل  .10
 .بیماریزایی  ومشخصات مرفولوژیک وپیش آگهی نئوپالسم هاي مدوالي آدرنال را شرح دهند–علل  .11

  
  ی و اسکلتیآسیب شناسی بیماریهاي دستگاه عضالن :ل



  حیطه شناختی
  .  میکروسکوپیک و عالیم بالینی آنها را بیان کنند–انواع بیماریهاي مادرزادي استخوان و مشخصات رادیولوژیک  .1
  .مشخصات مرفولوژیک وعالیم بالینی و رادیولوژیک بیماریهاي اکتسابی تکاملی استخوان و شکستگی ها را توضیح دهند–اتیولوژي  .2
  .  مشخصات مرفولوژیک وعالیم بالینی و رادیولوژیک استئونکروز و استئومیلیت رابیان کنند–اتیولوژي  .3
  مشخصات مرفولوژیک وعالیم بالینی و رادیولوژیک و پیش آگهی تومورهاي استخوان رابیان کنند–اتیولوژي  .4
  .  روسکوپیک و عالیم بالینی آنها را بیان کنندمیک ضایعات شبه توموري و تومورهاي مفاصل و مشخصات  -انواع بیماریهاي التهابی مفاصل .5
  .اپیدمیولوژي و پیش آگهی تومورهاي  نسوج نرم و ضایعات شبه توموري رابیان کنند-مشخصات مرفولوژیک وعالیم بالینی –اتیولوژي  .6
 -و بیماریهاي محل اتصال عصبی میوپاتی ها–عالیم وسیر بالینی  و مشخصات مرفولوژیک و اختالالت ژنتیک دیستروفی ها و آتروفی عضالنی  .7

  .عضالنی را شرح دهند
  آسیب شناسی بیماریهاي پوست : خ

  حیطه شناختی
 .اصطالحات ماکروسکوپی ومیکروسکوپیک بیماریهاي پوستی را بیان کنند .1

  .اتیولوژي و مشخصات میکروسکوپیک درماتوزهاي التهابی حاد پوست شرح دهند–بیماریزایی -عالیم بالینی .2
  .اتیولوژي و مشخصات میکروسکوپیک درماتوزهاي التهابی مزمن پوست شرح را دهند–بیماریزایی -عالیم بالینی .3
  .عالیم بالینی و میکروسکوپیک درماتوزهاي عفونی پوست شرح دهند-اتیولوژي و مشخصات–بیماریزایی -عالیم بالینی .4
  .ماري هاي تاولی پوست توضیح دهنداتیولوژي و مشخصات میکروسکوپیک بی–بیماریزایی -عالیم بالینی .5
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  .فتق و هیدروسفالی را شرح دهند -علیک ادم-مرفولوژي علل ومشخصات  .2
  .عالیم سیر بالینی ومشخصات مرفولوژیک بیماریهاي عروقی مغز را بیان کنند–اتیولوژي  .3
  .عالیم سیر بالینی ومشخصات مرفولوژیک بیماریهاي ناشی از ضربه به دستگاه عصبی  را بیان کنند .4
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گرد ( ایجاد انگیزه براي یادگیري بیشتر-4). کوئیز و میان ترم(ارزشیابی دوره اي -3. ارزشیابی روزانه از مباحث جلسه گذشته -2. حضوروغیاب 1:فعالیت استاد
  ).آوري مقاله یا یرگزاري کنفرانس

  ).تناسب دارد روشی را که با هدف هاي آموزشی و ویژگیهاي فراگیران بیشتر......(سخنرانی، پرسش و پاسخ، ایفاي نقش و  :شیوه تدریس

  .ویدئو، پرژکتور، اورهد، وایت برد :وسایل کمک آموزشی
  



انجام تکالیف  -3. شرکت منظم در جلسات ارزشیابی شفاهی، کتبی و عملی -2.   حضور به موقع و فعال در کالس -1:چگونگی فعالیت و تکالیف دانشجو
  .محوله از طرف استاد

  ارزیابی تکالیف  -6. حضور و غیاب-5. آزمون عملی-4. آزمون کتبی پایان ترم -3.  آزمون کتبی کوئیز -2. آزمون کتبی میان ترم-1: نحوه ارزیابی دانشجو

  :توضیحات
  ). وزارت خانه باشدتوسط سر فصل دروس باید طبق سر فصل هاي ارائه شده : توجه(جدول زمانبندي درس  

  رئوس مطالب  ردیف
  هاي رگ هاي خونی آسیب شناسی بیماري  1
  آسیب شناسی بیماري  هاي قلب  2

  آسیب شناسی بیماري هاي دستکاه خونساز ولنفاوي  3

  آسیب شناسی بیماري  هاي ریه  4

  آسیب شناسی بیماریهاي کلیه و دستگاه جمع اوري کننده آن  5

  آسیب شناسی بیماري هاي حفره دهان و دستگاه گوارش  6

  کیسه صفرا و مجاري صفراوي–آسیب شناسی بیماري هاي کبد   7
  آسیب شناسی بیماري هاي پانکراس  8
 آسیب شناسی بیماري هاي دستگاه تناسلی مذکر  9

 آسیب شناسی بیماري هاي دستگاه تناسلی زنانه وپستان  10

 آسیب شناسی بیماریهاي دستگاه درون ریز  11

 عضالنی واسکلتیآسیب شناسی بیماري هاي دستگاه   12

  آسیب شناسی بیماري هاي پوست  13
 آسیب شناسی بیماري دستگاه عصبی  14

  آسیب شناسی بیماري هاي رگ هاي خونی  15
  

  :منابع درسی
  

Robbins Basic & basis pathology  
  

 


