
 

 

 بنام خدا

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد زاهدان

 کارشناسی علوم آزمایشگاهیدوره           مطالعه و توسعه آموزش پزشکی        دفتر                              معاونت آموزشی دانشکده پزشکی                                                                                                                                                             

  دکتر نوید بصیری: م و نام خانوادگی استادنا      89-89 اول نیمسال تحصیلی      

   

 نوید بصیري جناب آقاي دكتراستاد گرامي  

برنامه درسي خواهشمند است شناسنامه درس در ارتباط با رشته تخصصي خود را كه براي دوره ضروري مي دانید مانند به تصویب و ابالغ با عنایت   

 تدوین فرموده به دبیرخانه شوراي آموزش پزشكي عمومي ارسال فرمایید 4نمونه شناسنامه یك درس در جدول 

 

   

 کارشناسی علوم آزمایشگاهی دوره هاي درس شناسنامه -1 جدول

 شناسنامه درس 

 آسیب شناسي عمومي  نام درس

 بافت شناسي نظري پیش نیازدروس 

 -------- نظري نوع درس

و  تعداد واحد

 ساعت آموزشي

 واحد 2

 ساعت 44

 ..................... 

..................... 



 :هدف هاي كلي

 حیطه شناختي

 حیطه نگرشي

 حیطه مهارتي

 .کارکرد غیر طبیعی دستگاهها و اندامهاي مختلف بدن مورد بررسی قرار می گیرددر این درس آسیب شناسی و 

در ) شرح درس

 (يك پاراگراف

 . مفاهیم پایه اي علم آسیب شناسي آشنا مي شوندآشنایي دانشجویان رشته علوم آزمایشگاهي با 

 

 

  محتواي ضروري

شیوه ارزشیابي 

 دانشجو

ترم برگزاري آزمونهاي میان ترم و پایان  

 پاتولوژي رابینز منابع آموزشي 

مرجع آزمون 

 هاي جامع

 پاتولوژي رابینز

  توضیحات

 

 

 

 

 



…… 

 عناوین مباحث ضرورت سنجي  -2جدول *

آموخته دكتراي پزشكي  مطالبي كه دانش: اصلي و ضروري )اهمیت موضوع  كاربرد عنوان مبحث ترتیب

 .(باید بداند عمومي

حداقل زمان مورد نیاز 

 آموزش كالسي

مطالبي كه -5 بالیني پایه

 بايد بداند و

به   بتواند

 .كار ببندد

مطالب اصلي و -4

بايد ضروري كه 

 . بداند

براي يادگيري -3

مطالب اصلي 

 .ضروري است

براي  -2

يادگيري مطالب 

اصلي كمك كننده 

 .است

در حد آگاهي -1

آشنايي كافي 

 .است

آموزش 

نظري 

 (ساعت)

آموزش 

عملي 

 (ساعت)

  2        آسیب شناسی پاسخهاي سازگاري سلول 1

  1        آسیب شناسی نکروز و آپوپتوز 2

  1        عوامل آسیب رسان و مکانیزم آسیب سلولی 4

  2        آسیب شناسی التهاب حاد 4

  4        واسطه هاي التهاب ، سلولهاي بنیادي و عوامل رشد 5

و ترمیم بافتیآسیب شناسی التهاب مزمن  6         2  

  4        هموستاز ، ادم ، پرخونی و احتقان 7

آنفارکتوس ، انعقاد داخل عروقی منتشر ، ترومبوز و  8

 آمبولی

       2  

  2        تعریف و نامگذاري تومورها و اختالالت رشد 9

  4        خصوصیات تومورهاي خوش خیم و بدخیم 11

اپیدمیولوژي تومورهاژنتیک و  11         2  



آموخته دكتراي پزشكي  مطالبي كه دانش: اصلي و ضروري )اهمیت موضوع  كاربرد عنوان مبحث ترتیب

 .(باید بداند عمومي

حداقل زمان مورد نیاز 

 آموزش كالسي

مطالبي كه -5 بالیني پایه

 بايد بداند و

به   بتواند

 .كار ببندد

مطالب اصلي و -4

بايد ضروري كه 

 . بداند

براي يادگيري -3

مطالب اصلي 

 .ضروري است

براي  -2

يادگيري مطالب 

اصلي كمك كننده 

 .است

در حد آگاهي -1

آشنايي كافي 

 .است

آموزش 

نظري 

 (ساعت)

آموزش 

عملي 

 (ساعت)

  4        عوامل کارسینوژن و ایمنی ضد تومور 12

  1        تشخیص تومور و سندروم پارانئوپالزیک 14

 

 

…. 

 :منابع آموزشي و مرجع آزمونهاي جامع دوره -4جدول **

 

*عنوان مبحث فصل  
آنچه فراگیر باید بداند و بتواند بكار ببندد: "ضروري"بخش   

Must Know 

"ضروري"ه شروع بخش صفح "ضروري"تعداد صفحات بخش    

 6 1 آسیب شناسی پاسخهاي سازگاري سلول 1

 7 7 آسیب شناسی نکروز و آپوپتوز 2

 9 11 عوامل آسیب رسان و مکانیزم آسیب سلولی 3

 11 32 آسیب شناسی التهاب حاد 4



*عنوان مبحث فصل  
آنچه فراگیر باید بداند و بتواند بكار ببندد: "ضروري"بخش   

Must Know 

"ضروري"ه شروع بخش صفح "ضروري"تعداد صفحات بخش    

 11 11 واسطه هاي التهاب ، سلولهاي بنیادي و عوامل رشد 5

 1 61 آسیب شناسی التهاب مزمن و ترمیم بافتی 6

 1 69 هموستاز ، ادم ، پرخونی و احتقان 7

 9 77 آنفارکتوس ، انعقاد داخل عروقی منتشر ، ترومبوز و آمبولی 8

 1 16 تعریف و نامگذاري تومورها و اختالالت رشد 9

 7 91 خصوصیات تومورهاي خوش خیم و بدخیم 11

اپیدمیولوژي تومورها ژنتیک و 11  91 6 

 1 111 عوامل کارسینوژن و ایمنی ضد تومور 12

 1 119 تشخیص تومور و سندروم پارانئوپالزیک 13

 
 


