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 زاد اسالمی واحد نجف آبادآدانشگاه 

 پزشکیدانشکده 

 1044-1041سال  دومفرم طرح درس گروه پیش بالینی پزشکی در نیمسال 

 پاتولوژی عمومی :نام درس

 نظری:نوع واحد        3:تعداد واحد

 عمومی پزشکی /مقدمات بالینی:رشته تحصیلیمقطع و 

 مقدمات علوم تشریح: پیشنیازدروس 

 11/3/1041 :تاریخ امتحان پایان ترم             :تاریخ امتحان میان ترم

 مجید صلواتی دکتر: مدرس

 ، ساختمان شیخ بهایی(مجازی صورت به) سیما سامانه: کالس مکان

 13-11:34:ساعت کالس یکشنبه       :روز کالس

 drsalavati2018@gmail.com: الکترونیکی پست آدرس

 

 نهاپدیده های بالینی با استفاده از آآشنایی با کلیات پاتولوژی وتظاهرات پاتولوژیک آسیب و مرگ سلولی ودرک :هدف کلی
 

 :اهداف اختصاصی

 :در پایان دوره دانشجو قادر خواهد بود

 

 حیطه شناختی

 .نماهای مورفولوژیک آسیب سلولی را بیان کند-1

 .راههای بررسی آسیبهای بافتی را بیان کند-2

 .روشهای تشخیص وجود آسیب سلول و بافت را توضیح دهد-3

 

 حیطه نگرشی

 .بحث کنددر مورد خصوصیات مورفولوژیک آسیبهای سلول -1

 .در بحثهای گروهی شرکت کند-2
 

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

 سخنرانی،پرسش و پاسخ: شیوه تدریس

 پاورپوینت :وسایل کمک آموزشی 
 



مطالعه ی کتاب  -4یادداشت برداری  فعالیتهای کالسی ومشارکت در  -3طرح سوال از استاد   -2پاسخ به سواالت استاد  -1:چگونگی فعالیت دانشجو

 رفرنس

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

 (.نمره 12) پایان ترم و (نمره 8) آزمون میان ترم:نحوه ارزیابی دانشجو

 جدول زمانبندی درس  

 رئوس مطالب تاریخ ردیف

 پاتولوژیکلیات  51/51/5011 1

 آسیب سلولی 51/51/5011 2

 مرگ سلولی وتطابق 11/51/5011 3

 آماس  وترمیم بافتی 12/51/5011 0

 اختالالت همودینامیک 50/5/5015 5

 اختالالت همودینامیکادامه  51/5/5015 1

 اختالالت ناشی ازایمنی دربدن انسان 15/5/5015 7

 ازایمنی دربدن انساناختالالت ناشی ادامه  11/5/50151 8

 تومورشناسی 11/5/5015 9

 اختالالت ژنتیک 5/1/5015 14

 بیماری های محیط زیست 0/1/5015 11

 بیماری های ناشی از سوء تغذیه 1/1/5015 12

 ادامه بیماری های ناشی از سوء تغذیه 55/1/5015 13

 بیماری های محیطی 51/1/5015 10

 های محیطیبیماری ادامه  51/1/5011 15

 بیماری های دوران کودکی 11/1/5011 11

 بیماری های دوران کودکیادامه  11/1/5015 17
 

 :منابع درسی

Robbins basic pathology; the last edition. 

 


