
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رئوس اصلی جلسات درس:

1 
های ها، روش بررسیهای آن، تقسیم بندی بیماریتعریف علم آسیب شناسی و شاخه

 پاتولوژیک

 های سلولیاصول و علل آسیب 2

 های سلولی برگشت پذیر و برگشت ناپذیرآسیب 3

 (و انواع آن مرگ سلول ) نکروز الگوهای انواع 4

 (فاژیاتو و آپوپتوزمرگ سلول ) الگوهای انواع 5

 یهای سلولسازگاری 6

 ها و بدنپیری سلولتجمعات داخل سلولی و  7

 حاد التهاب 8

  مزمن التهاب 9

 و عوامل دخیل در آن ها و اسکارترمیم بافت 10

 طبیعی(های همودینامیک )ادم، پرخونی و احتقان بافت، خونریزی، هموستاز بیماری 11

 های همودینامیک )ترومبوز و آمبولی، انفارکتوس، شوک(بیماری 12

 هانئوپالسم: تعریف، واژه شناسی، طبقه بندی، اپیدمیولوژی، علل نئوپالسم 13

 هاهای گسترش تومور در بدن، عالئم، تشخیص نئوپالسمراه ،نئوپالسم: پاتوژنز 14

 حساسیتهای ایمنی و ازدیاد بیماری 15

 های محیطیبیماری 16

 

 

 

 

 راهنمای مطالعه دانشجویان

«Study guide» 

 

 عمومی شناسی آسیب عنوان درس:

 

 کارشناسی مقطع تحصیلی: علوم آزمایشگاهی  رشته تحصیلی:

 بافت شناسی نیاز:  پیش   2 تعداد واحد:

 گروه آموزشی:

 مهندسی بافت

 : مدرس

 رضاپوردکتر 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  هدف کلی درس:

های آن و قلمرو مباحث هرر درما ش شرتاخل  لرا آساو یرلولی و معرفی دانش پاتولوژی و شاخه •

های آییب دیرمهش شرتاخل دلری بمن و  الیم آنش نحوه ترمیم بافل هایبافلبافتیش التهاب دو 

هراش  لرا و واه شتایرایی آن هرای نووپالیرتیک وهاش بیماویهای همودیتامیکش  فونلبیماوی

ها و مطالعه نمونه برداوی بافل و ووش ونگ آمیزی یلولهای محیطی و همچتین نحوه بیماوی

 ها.آن

  روش تدریس:

باشد و از میطراحی شده  flowchartبر اساس روند نحوه تدریس به روش سخنرانی   •

های و پاورپوینت وسایل کمک آموزشی مانند تخته وایت بورد، ماژیک، لپ تاپ و اسالید

 استفاده خواهد شد. آموزشی

   :این درس بیروش ارزشیا

 ارزیابی دانشجو در طول ترم .1

 امتحان میان ترم .2

 امتحان پایان ترم .3

  :در این درس وظایف و تکالیف دانشجو

 در کالس و رعایت قوانین حاکم حضور به موقع و مرتب .1

 کالس در شده طالب تدریسمطالعه م .2

 توجه و دقت به مباحث ارائه شده .3

 

 اهمیت این درس در یک پاراگراف:

هرای ها و بافلهای واوده بره یرلولها و آیریبش  لم شتاخل بیماوی(Pathology)آییب شتایی  •

بمنش پاتوژنز ) نحوه بیماویزایی(  هایبافلهاش مرفولوژی آساوهای بمن ایل. دو این  لم  لا بیماوی

. لذا گیردبمن موود بحث قراو می فهای مختلها دو دیتگاهو نیز پیاممها و اهمیل هر یک اس بیماوی

برای دانشجویان  لرو  ها های بالیتی و میکرویکوپی آنشانهها و نو انواع بیماوییادگیری این  لم 

ی الیتی و به ویژه تعمادی مستقیماً دو آسمایشرگاه پراتولوژهای بآسمایشگاهی ده  ممتاً دو آسمایشگاه

  بسیاو مهم ایل.  ششونممشغول می

 اشتباهات رایج دانشجویان در این درس عبارتند از: 

و بویژه تصاویر میکروسکوپی و شماتیک ارایه شده در رفرنس و  عدم دقت در این درس  .1

 کل خواهد نمود.آسیب دچار مشدرس دانشجو را در یادگیری مفاهیم  سر کالس،

 رمکم اهمیت دانستن درس و جدی نگرفتن درس در طول ت .2

 عدم مطالعه درس در طول ترم .3

 نکات کلیدی در یادگیری بهتر این درس عبارتند از:

های دانشجویان بایستی از ابتدای ترم و جلسه به جلسه به مطالعه و یادگیری بخش •

 تدریس شده بپردازند.

          :منابع اصلی درس

 (ROBBINS)کتاب آسیب شناسی پایه رابینز  .1

 

 

 


