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 حیطه نگرشی: 

 .نماید رعایت کار محیط در را  ای حرفه  و پزشکی  اخالق اصول رعایت و  باشد داشته انسان یک عنوان به بیمار به مناسب  نگرش -1

 نماید. برقرار همکاران و بیمار  با  مناسب ارتباط -2
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 حیطه رفتاری)عملکردی(: 

 به طور صحیح با میکروسکوپ کار کند. -1

 پاتولوژی مورد نظر را تشخیص دهد. به طور صحیح المهای  -2

 

ایجاد انگیزه برای یادگیری بیشتر)  -4ارزشیابی دوره ای)کوئیز و میان ترم(.  -3ارزشیابی روزانه از مباحث جلسه گذشته.  -2. حضوروغیاب 1فعالیت استاد:

 گرد آوری مقاله یا یرگزاری کنفرانس(.

 تناسب دارد(. سخنرانی، پرسش و پاسخ، ایفای نقش و ......)روشی را که با هدف های آموزشی و ویژگیهای فراگیران بیشتر شیوه تدریس:

 پاورپوینت  وسایل کمک آموزشی:

 

انجام  -3شرکت منظم در جلسات ارزشیابی شفاهی، کتبی و عملی.  -2حضور به موقع و فعال در کالس.    -1:چگونگی فعالیت و تکالیف دانشجو

 تکالیف محوله از طرف استاد. 
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 ، مری  )بزاقی غدد بدخیم و  خیم خوش ضایعات بدخیم، و  خیم خوش  تومورهای لکوپالکی، ( دهان حفره  ضایعات

 )مری تومورهای  بارت،  مری  ازوفاژیت، ریفالکس ازوفاژیت، مری، واریس(

2  
 اسهالی،  بیماریهای هیرشپرونگ،( بزرگ و کوچک  ، روده)نئوپالستیک بیماریهای معده، التهابی  بیماریهای ( معده  

 ، آپاندیس)کولون تومورهای  کولون، پولیپهای  روده، التهابی بیماریهای

3  
 و الکلی چرب ویروسی، کبد  مزمن، هپاتیت و  حاد پورت، هپاتیت  کلستاز، سیروز، هیپرتانسیون و  کبد، زردی نارسایی

 کبد  ندولهای  و  کبدی، تومورها ارثی، آبسه  متابولیک ، بیماریهای(PBC, PSC) کلستاتیک  غیرالکلی، بیماریهای



 )پانکراس نئوپالسمای پانکراتیت،( پانکراس اگزوکرین  صفرا، ضایعات کیسه  صفرا، سرطان  کیسه بیماریهای  4

5  
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SIGNET RING 4- GIST 

6  
 عملی: 

-6 روده کارسینویید -5روده   کارسینوم  -4کولون   آدنومای پولیپ-IBD   3انواع از یکی -2 سیلیاك بیماری -1روده:

 روده  لنفوم 

7  
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 هیپوفیز  11

 پاراتیروئید  تیروئید، غده   12

 آندوکرین  پانکراس  13

 آدرنال  آدرنال، مدوالی  قشر  14

15  
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 هوجکینی غیر لنفوم  انواع  از یکی -3هوجکینی  لنفوم انواع از  یکی-2سل -1لنفی:   گره

 متعدد  میلوم-3مزمن  لوسمی انواع  از یکی -2حاد  لوسمی انواع  از  یکی -1استخوان:   مغز 
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Robbins basis pathology; the last edition. 

 


