
  بسمه تعالی

  
  زاد اسالمی واحد نجف آبادآدانشگاه 

  پزشکیدانشکده 

  1398-99سالاول  نیمسال دورهفرم طرح 

  پاتولوژي عمومی :نام درس
  نظري:نوع واحد      3:تعداد واحد

  دانشجویان پزشکی مقدمات بالینی:رشته تحصیلیمقطع و 
  مقدمات علوم تشریح: پیشنیاز دروس 

  

  معین زادهدکترفروزان :  مدرس
  5:  کالسمکان 

  8-11:ساعت کالس  دوشنبه:روز کالس 
  42291111 :تلفن داخلی دفتر

  16-8چهارشنبه-به بعد10یکشنبه:ساعات حضور در دفتر
  

  آشنایی با کلیات پاتولوژي وتظاهرات پاتولوژیک آسیب و مرگ سلولی ودرك پدیده هاي بالینی با استفاده از انها:هدف کلی
  

    :اختصاصیاهداف 
  .در پایان دوره دانشجو قادر خواهد بود

  حیطه شناختی
  نماهاي مورفولوژیک آسیب سلولی را بیان کند-1
  راههاي بررسی آسیبهاي بافتی را بیان کند-2
  روشهاي تشخیص وجود آسیب سلول و بافت را توضیح دهد-3

  حیطه نگرشی
  سلول باشدقادر به بحث در مورد خصوصیات مورفولوژیک آسیبهاي -1
  در بحثهاي گروهی شرکت کند-2
  

  حیطه مهارتی
  روشهاي انجام بررسی وجود آسیبهاي بافتی را انجام دهد-1
  راههاي تشخیص آسیبهاي بافتی را بنویسد و تغییرات غیرطبیعی راتشخیص دهد-2
  

  

  جمع بندي مطالب  -6پرسش و پاسخ  - 5هدایت دانشجو -4طرح سوال وارزشیابی دانشجو  -3معرفی درس   -2حضوروغیاب -1:استاد چگونگی فعالیت
  

  سخنرانی،پرسش و پاسخ: شیوه تدریس



  ویدئو، پروژکتور،وایت بورد:وسایل کمک آموزشی 
  

  

مطالعه ي کتاب  -4مشارکت در فعالیتهاي کالسی ویادداشت برداري  -3طرح سوال از استاد   -2پاسخ به سواالت استاد  - !:چگونگی فعالیت دانشجو
  رفرنس

  ارائه ي تحقیق در زمینه ي سواالت مطرح شده توسط استاد:تکالیف دانشجو

  آزمون کتبی میان ترم وپایان ترم و پاسخ به سواالت چهارگزینه اي،جاخالی، صحیح وغلط:نحوه ارزیابی دانشجو
  

  جدول زمانبندي درس  

  رئوس مطالب  ردیف

  کلیات پاتولوژي  1

  آسیب سلولی  2

  مرگ سلولی وتطابق  3

 آماس  وترمیم بافتی  4

  اختالالت همودینامیک  5

اختالالت همودینامیکادامه   6  

 اختالالت ناشی ازایمنی دربدن انسان  7

اختالالت ناشی ازایمنی دربدن انسانادامه   8  

 تومورشناسی  9

 اختالالت ژنتیک  10

 بیماري هاي محیط زیست  11

 بیماري هاي ناشی از سوء تغذیه  12

 ادامه بیماري هاي ناشی از سوء تغذیه  13

 بیماري هاي محیطی  14

  بیماري هاي محیطیادامه   15

  بیماري هاي دوران کودکی  16

  بیماري هاي دوران کودکیادامه   17
  

  :منابع درسی
Robbins basic pathology.10th edition;saunders;2017. 



 


