
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رئوس اصلی جلسات درس:

 های پاتولوژی و نحوه برش و توصیفات ماکروسکوپیهای پذیرش، قبول و ثبت نمونهروش 1

 و ثبوت و انوع مواد ثابت کننده هاروش نمونه برداری از بافت 2

 مواد فیکساتیو، روش ارسال نمونه به آزمایشگاه پاتولوژی، فرم درخواست پاتولوژی ادامه  3

 های اختصاصی و وسایل مورد استفاده در کارهای آسیب شناسیروش پاساژ یا گردش بافت 4

 ها با پارافین روش قالبگیری نمونه 5

 و قرارگیری روی الم روش برش بافت 6

 های رنگ آمیزی و انواع رنگ آمیزیفرضیهرنگ آمیزی روتین و  7

 های سازگاری سلولیمشاهده الم 8

 های نکروز و تجمعات درون سلولیمشاهده الم 9

 های التهاب حاد و مزمن مشاهده الم 10

 )ادم، پرخونی و احتقان بافت( های همودینامیکبیماریهای مشاهده الم 11

 (و انفارکتوس ترومبوز ،)خونریزی همودینامیکهای بیماریهای مشاهده الم 12

 های تومورهای خوش خیممشاهده الم 13

 های تومورهای بد خیممشاهده الم 14

 رویو 15

 امتحان  16

 

 

 

 

 

 راهنمای مطالعه دانشجویان

«Study guide» 

 

 ومیآسیب شناسی عمآزمایشگاه  عنوان درس:

 

 کارشناسی مقطع تحصیلی: علوم آزمایشگاهی  رشته تحصیلی:

 بافت شناسی نیاز:  پیش   1 تعداد واحد:

 گروه آموزشی:

 مهندسی بافت

 : مدرس

 رضاپوردکتر 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  هدف کلی درس:

نحوه نمونه ها و همچنین آشنایی با انواع روش ها و وسایل پاتولوژی و چگونگی کار با آن •

 ها.مطالعه آن ها وبافت ها ورنگ آمیزی سلول برش گیری و و ، پاساژبرداری بافت

  روش تدریس:

توسط میکروسکوپ مانیتورینگ و  هاو ترسیم و نمایش و توضیح الم (Prelab)سخنرانی  •

 های آموزشی به دانشجویان جهت مطالعه شخصیدادن الم

   :این درس روش ارزشیابی

 امتحان عملی پایان ترم .1

 نمرات کار کالسی .2

 وظایف و تکالیف دانشجو در این درس: 

 در آزمایشگاه حضور به موقع و مرتب .1

 انظباط در محیط آزمایشگاهرعایت نظم و  .2

 همراه داشتن روپوش سفید .3

 تحویل گزارش کار .4

 انجام تکالیف محوله .5

 

 اهمیت این درس در یک پاراگراف:

آزمایشگاهی عمدتاً در آزمایشگاه های بالینی و به ویژه تعدادی دانشجویان علوم چون  •

روش پروسه بافت و  لذا یاد گیری  مستقیماً در آزمایشگاه پاتولوژی مشغول می شوند

 آشنایی با انواع فیکساتیو ها و محلولها و چگونگی رنگ آمیزی و مطالعه میکروسکوپی آنها

 .  استحائز اهمیت بسیار برای این دانشجویان 

 اشتباهات رایج دانشجویان در این درس عبارتند از: 

ها و برش گیری و عدم  مطالعه دقیق روند کار پروسه بافت و بی دقتی در زمان بندی  •

  شود.باعث تخریب بافت و از دست رفتن تمامی زحمات می ،و لیبلینگنمونه برداری 

 میکروسکوپ و ترسیم جزئیات آنها در زیر بی توجهی به مشاهده دقیق الم •

 

 این درس عبارتند از: نکات کلیدی در یادگیری بهتر

 .باشد کردهدانشجو حتما قبل از ورود به آزمایشگاه باید بخش تئوری را مطالعه  .1

 ها در زیر میکروسکوپمشاهده دقیق الم .2

    منابع اصلی درس:

 (ROBBINS)کتاب آسیب شناسی پایه رابینز  .1

 

 

 

 

 


