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محیطی  و مرکزی عصبی عروق و دستگاه و تنفس، قلب دستگاه تومورهای و شايع های بیماری با آشنايی ضمن بايد دانشجو درس اين در :هدف کلی

 .بزند حدس را وی بیماری خود دانش بر تکیه بابیمار  با برخورد در بتواند

 

 :اهداف اختصاصی

 

 حیطه شناختی

 

 آسیب شناسی رگ های خونی0 الف

 .نها به آسیب ها را بیان کنندعضله صاف  و پاسخ آ–سلول های اندوتلیال  -آناتومی رگهای طبیعی .1

 .ترواسکلروزيس را شرح دهندبیماريزايی ومرفولوژی آ –عاليم -علل–اپیدمیولوژی  .1

 .بیماريزايی ومرفولوژی بیماری افزايش فشار خون را شرح دهند –عاليم -علل–اپیدمیولوژی  .3

 .بیماريزايی ومرفولوژی آنوريسم ها وديسکسیون ها را شرح دهند –علل –اپیدمیولوژی  .4

 .بیماريزايی ومرفولوژی انواع واسکولیت ها را شرح دهند –علل –اپیدمیولوژی  .5

 .بیماريزايی ومرفولوژی بیماريهای سیاهرگها و لنفاتیکهارابیان کنند –علل –اپیدمیولوژی  .6

 .ی انواع تومورهای خوش خیم و بدخیم عروقی را شرح دهندبیماريزايی ومرفولوژ –علل –اپیدمیولوژی  .7

 .آسیب شناسی مداخالت عروقی را توضیح دهند .1

 



 بیماريهای قلب آسیب شناسی 0ب

 .مرفولوژی وسیر بالینی هر کدام را توضیح دهند–علل –انواع نارسايی قلب  .1

 .دهندتقسیم بندی ومرفولوژی بیماريهای مادرزادی قلب را شرح –اپیدمیولوژی  .1

 .تقسیم بندی ومرفولوژی بیماری قلبی ناشی از هیپرتانسیون سیستمیک و ريوی  را شرح دهند–اپیدمیولوژی  -پاتوفیزيولوژی هیپرتروفی قلب .3

 .مرفولوژی وسیر بالینی بیماريهای دريچه ای قلب را توضیح دهند–اپیدمیولوژی -علل –انواع .4

 .تها و کارديومیوپاتی ها را توضیح دهندمرفولوژی وسیر بالینی میوکاردي–علل – -انواع  .5

 .مرفولوژی وسیر بالینی هر بیماريهای پريکاردی را توضیح دهند–علل –انواع .6

 .مرفولوژی وسیر بالینی  و درمان تومورهای قلبی را توضیح دهند–انواع .7

 .ن را شرح دهندديکاسیون های پیوند قلب و عوارض آان .1

 

 آسیب شناسی بیماريهای ريه :ج

 .ها را بیان کنندنعلل وعاليم بالینی ا–سندرم ديسترس حاد تنفسی  -آسیب حاد ريوی –تعريف اتلکتازی  .1

 .مرفولوژی وسیر بالینی بیماريهای ريوی بینابینی منتشر را شرح دهند–اپیدمیولوژی -علل –انواع .1

 .دهندمرفولوژی وسیر بالینی بیماريهای عروقی ريوی را توضیح –اپیدمیولوژی -علل –انواع .3

 .مرفولوژی وسیر بالینی بیماريهای عفونی ريه را شرح دهند–اپیدمیولوژی -علل –انواع .4

 .مرفولوژی وسیر بالینی تومورهای ريوی را توضیح دهند–اپیدمیولوژی -علل –انواع .5

 .مرفولوژی وسیر بالینی بیماريهای پلور را شرح دهند–اپیدمیولوژی -علل –انواع .6

 .مرفولوژی وسیر بالینی ضايعات دستگاه تنفسی فوقانی را توضیح دهند–اپیدمیولوژی -علل –انواع .7

 

 آسیب شناسی بیماريهای دستگاه عصبی :د

 .انواع الگوهای آسیب در دستگاه عصبی را بیان نمايند .1

 .فتق و هیدروسفالی را شرح دهند -علیک ادم-علل ومشخصات مرفولوژی  .1

 .بیماريهای عروقی مغز را بیان کنند عاليم سیر بالینی ومشخصات مرفولوژيک–اتیولوژی  .3

 .عاليم سیر بالینی ومشخصات مرفولوژيک بیماريهای ناشی از ضربه به دستگاه عصبی  را بیان کنند .4

 .انواع ناهنجاريهای مادرزادی وآسیب های مغزی حوالی زايمان را توضیح دهند .5

 .ان کنندعاليم سیر بالینی ومشخصات مرفولوژيک عفونت های دستگاه عصبی  را بی .6

 .اپیدمیولوژی و پیش آگهی تومورهای دستگاه عصبی را بیان نمايند-مشخصات مرفولوژيک وعاليم بالینی –اتیولوژی  .7

 .عاليم سیر بالینی ومشخصات مرفولوژيک بیماريهای اولیه میلین  را بیان کنند .1

 .شرح دهندعاليم سیر بالینی ومشخصات مرفولوژيک اختالالت توکسیک ومتابولیک اکتسابی  را  .9

 .عاليم سیر بالینی ومشخصات مرفولوژيک بیماری های دژنراتیو  زوال عقل   را توضیح دهند .10

 

 0حیطه نگرشی

 .نمايد رعايت کار محیط در را ای حرفه و پزشکی اخالق اصول رعايت و باشد داشته انسان يک عنوان به بیمار به مناسب نگرش -1

 .نمايد برقرار همکاران و بیمار با مناسب ارتباط -1

 .نمايد مسئولیت احساس خود وظايف انجام به نسبت -3

 



 (0عملکردی)حیطه رفتاری

 .به طور صحیح با میکروسکوپ کار کند -1

 .به طور صحیح المهای پاتولوژی مورد نظر را تشخیص دهد -1

 

گرد ) ايجاد انگیزه برای يادگیری بیشتر-4(. میان ترم)ارزشیابی دوره ای -3. ارزشیابی روزانه از مباحث جلسه گذشته -1. حضوروغیاب 1:فعالیت استاد

 (.آوری مقاله يا يرگزاری کنفرانس

 (.اردروشی را که با هدف های آموزشی و ويژگیهای فراگیران بیشتر تناسب د......)سخنرانی، پرسش و پاسخ، ايفای نقش و  :شیوه تدریس

 پاورپوينت:وسایل کمک آموزشی

 

انجام  -3. شرکت منظم در جلسات ارزشیابی شفاهی، کتبی و عملی -1.   حضور به موقع و فعال در کالس -01چگونگی فعالیت و تکالیف دانشجو

 .تکالیف محوله از طرف استاد

 . (نمره 5) آزمون عملی-4. (نمره  6)ترمآزمون پايان  -3. (نمره 9) میان ترم های آزمون-1: نحوه ارزیابی دانشجو

 0توضیحات

 (. وزارت خانه باشدتوسط سر فصل دروس بايد طبق سر فصل های ارائه شده 0 توجه)جدول زمانبندی درس  

 رئوس مطالب تاریخ ردیف

1 1/3/1401  آتلکتازی آسیب حاد ريه بیماريهای انسدادی ريه بیماريهای بینابینی مزمن بیماريهای عروقی 

1 11/3/1401  عفونتهای ريه تومورهای ريه ضايعات پلورضايعات دستگاه تنفسی فوقانی 

3 - 

 0مباحث عملی

 يا  ادنوکارسینوم مثل ريه ديگر کارسینومهای-4 کوچک سلول با کارسینوم-3 هیداتید کیست-1 ريه سل-01 ريه

SCC  

 مايکوز موکور يا آسپرژيلوس مثل قارچی ای ضايعه-1 بینی پولیپ-01 بینی

4 19/3/1401 
 ساختمان و عملکرد عروق خونی تومورهای عروقی و انواع واسکولیت ها آتروسکلروز پیامدهای بالینی

 آترواسکلروز 

5 11/3/1401  آنوريسمهابیماری های ايسکمیک قلب و نارسايی احتقانی قلب 

6 16/3/1401 آندوکارديت، میوکارديت و پريکارديتتومورهای قلبی 

7 - 
 0مباحث عملی

 قلب میکزوم شايع همانژيوم انواع از يکی شايع واسکولیت انواع از يکی اسکلروز آترو  



1 19/3/1401 عصبی سیستم آسیب طرح مغزی  عروقی بیماریعصبی دستگاه عفونتهای 

9 1/4/1401 میلین  اولیه بیمارینورودژنراتیو  بیماريهایتومورها 

10 5/4/1401 
توموری  فامیلیال سندرومهایمحیطی  اعصاب اختااللتعضله و عصب فانکشن آسیب 

 محیطی  اعصاب خیم بد و خیم خوش تومورهایاسکلتی عضله بیماريهای 

11 - 
 0مباحث عملی

 اپانديموما-3مننژيوم -1آستروسیتوم-1 

 

 0منابع درسی

Robbins basis pathology, the last edition. 

 


