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 و  مردان تحتانی ادراری مجاری و تناسلی ادرار، دستگاه مجاری و کلیه تومورهای و شایع های  بیماری با  آشنایی ضمن باید دانشجو درس این در هدف کلی:

 . بزند حدس را وی  بیماری خود دانش بر تکیه بیمار با  با برخورد در مفاصل بتواند و نرم نسج استخوان، زنان، پوست، تناسلی دستگاه

 

 اهداف اختصاصی:

 

 حیطه شناختی 

 وری کننده آنسی بیماریهای کلیه و دستگاه جمع آآسیب شنا :الف

 را شرح دهند.بیماریهای کلیوی   بالینی تظاهراتانواع  .1

 پاتوژنز وسیر بالینی بیماریهای گلومرولی را توضیح دهند. -مرفولوژی–اپیدمیولوژی -علل –انواع .2

 مرفولوژی وسیر بالینی بیماریهای در گیر کننده توبول ها و بافت بینابینی کلیه را توضیح دهند.–اپیدمیولوژی -علل –انواع .3

 مرفولوژی وسیر بالینی بیماریهای درگیر کننده عروق خونی کلیه را شرح دهند.–اپیدمیولوژی -علل –انواع .4

 علل و عالیم انسداد راه خروجی ادرار راتوضیح دهند.  .5

 سیر بالینی و پیش آگهی تومورهای کلیه را شرح دهند.-مرفولوژی –اپیدمیولوژی -انواع  .6

 

 مذکر آسیب شناسی بیماریهای دستگاه تناسلی  :ب

 عالیم و مشخصات مرفولوژیک بیماری ها و نئوپالسم های آلت تناسلی مرد را بیان نمایند. –پاتوژنز –اتیولوژی  .1



 ا و اپیدیدیم راتوضیح دهند.هبیضه -عالیم و مشخصات مرفولوژیک بیماری ها و نئوپالسم های اسکروتوم–پاتوژنز –اتیولوژی  .2

 مرفولوژیک بیماری ها و نئوپالسم های پروستات را شرح دهند.عالیم و مشخصات –پاتوژنز –اتیولوژی  .3

 عالیم و مشخصات مرفولوژیک بیماری ها ی منتقله از طریق جنسی  راتوضیح دهند.–پاتوژنز –اتیولوژی  .4

 

 ب شناسی بیماریهای دستگاه تناسلی زنانه و پستان آس :ج

 ر نئوپالسمی ولو  را توضیح دهند. التهابی و اختالالت غیعالیم مرفولوژیک و سیر بالینی بیماری های –انواع وعلل  .1

 الینی تومورهای ولو را شرح دهند.عالیم مرفولوژیک و سیر ب–علل -انواع  .2

 نئوپالستیک واژن  را توضیح دهند.عالیم مرفولوژیک و سیر بالینی بیماری های التهابی و  –علل -انواع  .3

 پالستیک گردن رحم را توضیح دهند.یماری های التهابی و نئو عالیم مرفولوژیک و سیر بالینی ب–علل -انواع  .4

 عالیم و مشخصات مرفولوژیک بیماری ها ی جسم رحم  راتوضیح دهند. –پاتوژنز –اتیولوژی  .5

 عالیم و مشخصات مرفولوژیک تومورهای اندومتر و میومتر  راشرح دهند. –پاتوژنز –اتیولوژی  .6

 فالوپ را بیان کنند. بیماریها و تومورهای لوله –آنوتومی  .7

 عالیم و مشخصات مرفولوژیک کیست ها و انواع تومورهای تخمدان  راتوضیح دهند.–پاتوژنز –اتیولوژی  .8

 عالیم و مشخصات مرفولوژیک بیماری ها ی جفت و تروفوبالستیک  راشرح دهند.–پاتوژنز –اتیولوژی  .9

 مپسی  را بیان کنند.مرفولوژی وپیش آگهی  اکالمپسی و پره اکال–اپیدمیولوژی -علل  .10

 عالیم و مشخصات مرفولوژیک تغییرات فیبروکیستیک و آماسی پستان  راتوضیح دهند.–پاتوژنز –اتیولوژی  .11

 عالیم و مشخصات مرفولوژیک و پیش آگهی تومورهای پستان  راتوضیح دهند. –پاتوژنز –اتیولوژی  .12

 جنس مذکر  راشرح دهند. عالیم و مشخصات مرفولوژیک تغییرات پستان –پاتوژنز –اتیولوژی  .13

 

 آسیب شناسی بیماریهای دستگاه عضالنی و اسکلتی  :د

 میکروسکوپیک و عالیم بالینی آنها را بیان کنند.  –انواع بیماریهای مادرزادی استخوان و مشخصات رادیولوژیک  .1

 استخوان و شکستگی ها را توضیح دهند.مشخصات مرفولوژیک وعالیم بالینی و رادیولوژیک بیماریهای اکتسابی تکاملی –اتیولوژی  .2

 مشخصات مرفولوژیک وعالیم بالینی و رادیولوژیک استئونکروز و استئومیلیت رابیان کنند.  –اتیولوژی  .3

 مشخصات مرفولوژیک وعالیم بالینی و رادیولوژیک و پیش آگهی تومورهای استخوان رابیان کنند –اتیولوژی  .4

 میکروسکوپیک و عالیم بالینی آنها را بیان کنند.    یعات شبه توموری و تومورهای مفاصل و مشخصاتضا   -انواع بیماریهای التهابی مفاصل  .5

 اپیدمیولوژی و پیش آگهی تومورهای  نسوج نرم و ضایعات شبه توموری رابیان کنند.-مشخصات مرفولوژیک وعالیم بالینی –اتیولوژی  .6

اختالالت   .7 و  مرفولوژیک  مشخصات  و  بالینی   وسیر  عضالنی  عالیم  آتروفی  و  ها  دیستروفی  اتصال عصبی–ژنتیک  محل  بیماریهای  و  ها    -میوپاتی 

 عضالنی را شرح دهند. 

 

 آسیب شناسی بیماریهای پوست  :ه

 اصطالحات ماکروسکوپی ومیکروسکوپیک بیماریهای پوستی را بیان کنند. .1

 هابی حاد پوست شرح دهند.اتیولوژی و مشخصات میکروسکوپیک درماتوزهای الت–بیماریزایی -عالیم بالینی .2

 اتیولوژی و مشخصات میکروسکوپیک درماتوزهای التهابی مزمن پوست شرح را دهند.–بیماریزایی -عالیم بالینی .3

 عالیم بالینی و میکروسکوپیک درماتوزهای عفونی پوست شرح دهند.-اتیولوژی و مشخصات–بیماریزایی -عالیم بالینی .4

 اتیولوژی و مشخصات میکروسکوپیک بیماری های تاولی پوست توضیح دهند.–بیماریزایی -عالیم بالینی .5

 خیم پوست را توضیح دهند.و پیش آگهی تومورهای خوش خیم وبداپیدمیولوژی -مشخصات مرفولوژیک وعالیم بالینی –اتیولوژی  .6



 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

 .نماید مسئولیت  احساس خود وظایف  انجام به  نسبت  -3

 

 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(.

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

 پاورپوینت  وسایل کمک آموزشی:

 

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

 تکالیف محوله از طرف استاد. 

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

 توضیحات: 

 وزارت خانه باشد(.  توسط )توجه: سر فصل دروس باید طبق سر فصل های ارائه شده جدول زمانبندی درس  

 رئوس مطالب  تاریخ ردیف

 IgA نفروپاتی، نفریتیک سندورم، نفروتیک سندروم، آن مکانیسم  و گلومرولی بیماریهای، کلیه بیماریهای بالینی تظاهرات  1

 بینابینی توبولی بینابینیی، نفریت توبولی پیشرونده، بیماریهای  سریعاً گلومرولونفریت ارثی،  نفریت  2

 کلیه، تومورها  کیستیک کلیه، بیماریهای مزمن ، بیماری)بدخیم فشارخون آرتریونفرواسکلروز،( کلیه  عروق  بیماریهای  3

4 
 

 عملی: 

 نفروبالستوم  -5کلیه کارسینوم -4کلیه   آمیلوییدوز -3گلومرولونفریت   انواع از  یکی-2 مزمن  پیلونفریت-1

 راه از منتقله بیماریهای مثانه، پاتولوژی اورترا، پروستات، حالب،  اپیدیدیم، بیضه، ، اسکروتوم، )نئوپالسمها التهابی، ضایعات( پنیس   5

 مقاربتی  های

 آدنوکارسینوم، ، SCC بدخیم،  تومورهای  واژن،  التهابی  ضایعات( ، واژن )تومورها نئوپالستیک، غیر  ضایعات  التهابی، ضایعات  ( وولو   6

 تنه آندوسرویکس، پولیپ سرویکس، مهاجم  سرطان سرویکس، نئوپالزی  سرویکس، التهابی ضایعات( ، سرویکس)بوتریوئید  سارکوم

 آندومتر، آندومتر، کارسینوم هیپرپالزی  میومتر، و آندومتر پرولیفراتیو ضایعات ، AUB آندومتریوز، آدنومیوز، آندومتریت،( رحم 

 )لیومیوسارکوم لیومیوم،  آندومتر، پولیپهای 



 سروز،  تومورهای  اپیتلیال سطحی، تومورهای  تخمدان،  تومورهای  پلیکیستیک، تخمدان  تخمدان، و  فولیکول  کیستهای( تخمدانها   7

 بیماری  رحم،  خارج حاملگی  جفت، عفونتهای و  التهابات(بارداری ، بیماریهای )آندومتریوئید تومورهای  موسینوس، تومورهای 

 اکالمپسی/، پره اکالمپسی)تروفوپالستیک

 مردان  در  پستان تومورها، ضایعات  التهابی، های فیبروکیستیک، پروسه تغییرات  8

9 

 

 عملی: 

 TCCمثانه: 

  سمینومی  غیر  تومور -3   سمینوم -2بیضه  آتروفی-1 بیضه:

  پروستات آدنوکارسینوم  -2 پروستات هیپرپالزی-1پروستات:

 هیداتیفرم  مول -4 رحم آدنوکارسینوم -3  رحم  میوم -2آندومتر هیپرپالزی -1جفت: و  رحم

 اسمیر پاپ-SCC  5-4سرویکس   پولیپ-3سرویکس دیسپالزی -2اسکواموس  متاپالزی با آماس  -1سرویکس

10 

 

 عملی: 

 تخمدان  تراتوم  -3تخمدان   کارسینوم  انواع  از  یکی -2موسینوز  و  سروز کیست-1تخمدان: 

 مدولر  کارسینوم -5پاپیلر  کارسینوم -4   تیرویید آدنوم  -3 هاشیموتو بیماری  -2ندولر   گواتر  -1تیرویید: 

 لبولر  کارسینوم تیپیک نوع  -4   داکتال کارسینوم تیپیک نوع  -3آدنوما   فیبرو -2 کیستیک فیبرو بیماری-1پستان: 

 و  خیم  خوش ضایعات فرم،  هرپتی درماتیت پمفیگویید، پمفیگوس، وزیکولوبولوز، بیماریهای مزمن، و  حاد التهابی  درماتوز  11

 )پوست بدخیم

 استخوان  اکتسابی  بیماریهای  غضروف، و استخوان مادرزادی  اختالالت  12

 استخوان  استئومیلیت، تومورهای  13

 تومورال  شبه ضایعات و  مفصل تومورهای  آرتریت،  14

 آن  انواع و نرم بافت تومورهای   15

16 

 
 عملی: 

 کراتوز-4زگیل  -3پمفیگوس  مثل تاولی ضایعه یک -2پسوریازیس یا پالن  لیکن مانند رایج  التهابی های  بیماری  از  یکی-1پوست: 

 BCC 8-SCC  -7مالنوم   -6مالنوسیتی  نوس  -5سبورییک 

17 

 
 عملی:  

 یووینگ سارکوم -4استئوسارکوم   -3استئوکندروم  -2کندروسارکوم و  کندروم -1استخوان: 

 سارکومها تیپیک انواع از یکی -4 فیبروماتوز -3   شوانوم -2 فیبروم یا لیپوم  مثل  خیم  خوش  تومورهای انواع  از یکی -1نرم:  بافت

 

 :منابع درسی
 

Robbins basis pathology; the last edition. 

 


