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 ثیٕبر ثب ثزخٛرد در ثتٛا٘ذ ٔجبری صفزاٚیٌٛارػ، خٖٛ، غذد درٚ٘زیش، وجذ ٚ  دعتٍبٜ ؽبیغ ٞبی ثیٕبری ثب آؽٙبیی ضٕٗ ثبیذ دا٘ؾجٛ درط ایٗ در هدف کلی:

 .ثش٘ذ حذط را ٚی ثیٕبری خٛد دا٘ؼ ثز تىیٝ ثب

 

 اٞذاف اختصبصی:

 حیغٝ ؽٙبختی

 
 آعیت ؽٙبعی ثیٕبریٟبی حفزٜ دٞبٖ ٚ دعتٍبٜ ٌٛارػ  :اِف

 ٔؾخصبت ٔزفِٛٛصیه ٚ عیز ثبِیٙی ضبیؼبت سخٕی ٚ اِتٟبثی حفزٜ دٞبٖ را ثیبٖ وٙٙذ.–ػُّ  .1

 پبتٛص٘ش ٚٔؾخصبت ٔیىزٚعىٛپیه ٚ ٔبوزٚعىٛپیه عزعبٖ ٞبی حفزٜ دٞبٖ ٚ سثبٖ را تٛضیح دٞٙذ.-اپیذٔیِٛٛصی –ا٘ٛاع  .2

 ٔزفِٛٛصی ٚعیز ثبِیٙی ثیٕبریٟبی غذد ثشالی ٚ تٛٔٛرٞبی آٖ را ؽزح دٞٙذ.–اپیذٔیِٛٛصی -ػُّ –ا٘ٛاع .3

 بی آٖ را ؽزح دٞٙذ.ٔزفِٛٛصی ٚعیز ثبِیٙی ثیٕبریٟبی ٔزی ٚ تٛٔٛرٞ–اپیذٔیِٛٛصی -ػُّ –ا٘ٛاع .4

 .سخٓ ٞبی ٔؼذٜ را ثیبٖ وٙٙذ–ٔزفِٛٛصی ٚعیز ثبِیٙی ٌبعتزیت ٞب –اپیذٔیِٛٛصی -ػُّ –ا٘ٛاع .5

 ٔزفِٛٛصی ٚعیز ثبِیٙی تٛٔٛرٞبی خٛػ خیٓ ٚ ثذخیٓ ٔؼذٜ را ؽزح دٞٙذ.–اپیذٔیِٛٛصی -ػُّ –ا٘ٛاع .6

 ثیٕبریٟبی اِتٟبثی ٚ غیز ٘ئٛپالعتیه رٚدٜ ثشري  وٛچه را تٛضیح دٞٙذ.پبتٛص٘ش ٚٔؾخصبت ٔیىزٚعىٛپیه ٚ ٔبوزٚعىٛپیه -اپیذٔیِٛٛصی –ا٘ٛاع  .7

 پبتٛص٘ش ٚٔؾخصبت ٔیىزٚعىٛپیه ٚ ٔبوزٚعىٛپیه تٛٔٛرٞبی رٚدٜ ثشري ٚوٛچه را ؽزح دٞٙذ.-اپیذٔیِٛٛصی –ا٘ٛاع  .8

 .ٔزفِٛٛصی ٚعیز ثبِیٙی آپب٘ذیغیت ٚ تٛٔٛرٞبی آٖ  را ؽزح دٞٙذ–اپیذٔیِٛٛصی -ػُّ –ا٘ٛاع .9

 



 ویغٝ صفزا ٚ ٔجبری صفزاٚی–ت ؽٙبعی ثیٕبریٟبی وجذ آعی :ة

 اٍِٛٞبی آعیت وجذی ٚا٘ٛاع عٙذرْ ٞبی ثبِیٙی وجذی را ثیبٖ وٙٙذ. .1

 .ٔزفِٛٛصی ٚعیز ثبِیٙی اختالالت ػفٛ٘ی ٚ آٔبعی وجذی  را ثیبٖ وٙٙذ–اپیذٔیِٛٛصی -ػُّ –ا٘ٛاع .2

  .٘بؽی اس اِىُ ٚ دارٚٞب را ثیبٖ وٙٙذٔزفِٛٛصی ٚعیز ثبِیٙی ثیٕبریٟبی وجذی –اپیذٔیِٛٛصی -ا٘ٛاع  .3

 .ٔزفِٛٛصی ٚعیز ثبِیٙی ثیٕبری ٞبی وجذی ٔتبثِٛیه  ارثی را ؽزح دٞٙذ–اپیذٔیِٛٛصی -ػُّ –ا٘ٛاع .4

 .ٔزفِٛٛصی ٚعیز ثبِیٙی ثیٕبریٟبی ٔجبری صفزاٚی داخُ وجذی  را ثیبٖ وٙٙذ–اپیذٔیِٛٛصی -ػُّ –ا٘ٛاع .5

 یىزٚعىٛپیه ٚ ٔبوزٚعىٛپیه اختالالت ٌزدػ خٖٛ وجذی را تٛضیح دٞٙذ.پبتٛص٘ش ٚٔؾخصبت ٔ-اپیذٔیِٛٛصی –ا٘ٛاع  .6

 ٚ ٘ذَٚ ٞبی وجذی را ؽزح دٞٙذ. پبتٛص٘ش ٚٔؾخصبت ٔیىزٚعىٛپیه ٚ ٔبوزٚعىٛپیه تٛٔٛرٞب-اپیذٔیِٛٛصی –ا٘ٛاع  .7

 .پبتٛص٘ش ٚٔؾخصبت ٔیىزٚعىٛپیه ٚ ٔبوزٚعىٛپیه ثیٕبریٟبی ویغٝ صفزا را  ثیبٖ وٙٙذ-اپیذٔیِٛٛصی –٘ٛاع  .8

 را ثیبٖ وٙٙذ.ٕبریٟبی ٔجبری صفزاٚی خبرج وجذی ٔزفِٛٛصی ٚعیز ثبِیٙی ثی–اپیذٔیِٛٛصی -ػُّ –ا٘ٛاع .9

 پبتٛص٘ش ٚٔؾخصبت ٔیىزٚعىٛپیه ٚ ٔبوزٚعىٛپیه تٛٔٛرٞبی ویغٝ صفزا ٚ ٔجبری صفزاٚی را ؽزح دٞٙذ.-اپیذٔیِٛٛصی –ا٘ٛاع  .10

 

 آعیت ؽٙبعی ثیٕبریٟبی پب٘ىزاط)ِٛسإِؼذٜ(  :ج

 ؽٙبختیحیغٝ 

 آ٘ٛٔبِی ٞبی ٔبدرسادی پب٘ىزاط را ثیبٖ وٙٙذ. .1

 ػالیٓ ٔزفِٛٛصیه ٚ عیز ثبِیٙی پب٘ىزاتیت ٞب را تٛضیح دٞٙذ..–ا٘ٛاع ٚػُّ  .2

 ٔزفِٛٛصی ٚپیؼ آٌٟی  ٘ئٛپالعٓ ٞبی پب٘ىزاط  را ثیبٖ وٙٙذ.–اپیذٔیِٛٛصی -ػُّ –ا٘ٛاع .3

 

 آعیت ؽٙبعی ثیٕبریٟبی دعتٍبٜ درٚ٘زیش :د

 حیغٝ ؽٙبختی

 عبختٕبٖ ٚ ػّٕىزد ٘زٔبَ ٞیپٛفیش را تٛضیح دٞٙذ. .1

 ثیٕبریشایی  ٚٔؾخصبت ٔزفِٛٛصیه پزوبری ٚ وٓ وبری ٞیپٛفیش را ؽزح دٞٙذ.–ػُّ  .2

 عٙذرْ ٞبی ٞیپٛفیش خّفی را ثیبٖ وٙٙذ. .3

 را ؽزح دٞٙذ.ثیٕبری ٌزیٛس ٚ ٌٛاتز –تیزٚئیذیت  -ثیٕبریشایی  ٚٔؾخصبت ٔزفِٛٛصیه ٚؽیٛع پزوبری ٚ وٓ وبری تیزٚئیذ–ػُّ  .4

 ثیٕبریشایی  ٚٔؾخصبت ٔزفِٛٛصیه ٚپیؼ آٌٟی ٘ئٛپالعٓ ٞبی تیزٚئیذ  را ؽزح دٞٙذ.–ػُّ  .5

 ٔؾخصبت ٔزفِٛٛصیه ٚػالیٓ ثبِیٙی ٚ آسٔبیؾٍبٞی ٞیپز پبراتیزٚئیذی ٚ ٞیپٛپبراتیزٚئیذی را ثیبٖ وٙٙذ.–اتیِٛٛصی  .6

 ح دٞٙذ.ثیٕبریشایی  ا٘ٛاع دیبثت را تٛضی–عجمٝ ثٙذی –رٚػ ٞبی تؾخیصی  .7

 ثیٕبریشایی  ٚٔؾخصبت ٔزفِٛٛصیه ٚپیؼ آٌٟی ٘ئٛپالعٓ ٞبی درٖٚ ریش پب٘ىزاط را ؽزح دٞٙذ.–ػُّ  .8

 ٔؾخصبت ٔزفِٛٛصیه ٚػالیٓ ثبِیٙی ٚ آسٔبیؾٍبٞی ٞیپزآدر٘بِیغٓ ٚ ٘برعبیی غذٜ فٛق وّیٝ  را ثیبٖ وٙٙذ.–اتیِٛٛصی  .9

 ٞبی لؾز آدر٘بَ را ؽزح دٞٙذ.ثیٕبریشایی  ٚٔؾخصبت ٔزفِٛٛصیه ٚپیؼ آٌٟی ٘ئٛپالعٓ –ػُّ  .10

 ثیٕبریشایی  ٚٔؾخصبت ٔزفِٛٛصیه ٚپیؼ آٌٟی ٘ئٛپالعٓ ٞبی ٔذٚالی آدر٘بَ را ؽزح دٞٙذ.–ػُّ  .11

 
 آعیت ؽٙبعی ثیٕبریٟبی دعتٍبٜ ٞبی خٛ٘غبس ٚ ِٙفبٚی  :ٜ

 ػالیٓ ثبِیٙی ٚ آسٔبیؾٍبٞی وٓ خٛ٘ی ٞب را ثیبٖ وٙٙذ.–تؼزیف وٓ خٛ٘ی  .1

 راتٛضیح دٞٙذ.اختالالت عِّٟٛبی لزٔش   .2

 ٔزفِٛٛصیه ٚ آسٔبیؾٍبٞی ثیٕبریٟبی ؽبیغ در ٞز ٌزٜٚ را ؽزح دٞٙذ. –ػالیٓ ثبِیٙی  -ػُّ اٟ٘ب –ا٘ٛاع وٓ خٛ٘ی ٞب  .3



 ٔؾخصبت آسٔبیؾٍبٞی ٚعیز ثبِیٙی اختالالت غیز ٘ئٛپالعٕی عَّٛ ٞبی عفیذ را تٛضیح دٞٙذ. -ٔزفِٛٛصی–ػُّ –ا٘ٛاع .4

 ؾٍبٞی ٚعیز ثبِیٙی تىثیز ٞبی ٘ئٛپالعٕی عَّٛ ٞبی عفیذ را تٛضیح دٞٙذ.ٔؾخصبت آسٔبی -ٔزفِٛٛصی–ػُّ –ا٘ٛاع .5

 عیز ثبِیٙی ٚ ٔؾخصبت آسٔبیؾٍبٞی اختالالت خٛ٘زیشی دٞٙذٜ را تٛضیح دٞٙذ. -ٔزفِٛٛصی–ػُّ –ا٘ٛاع .6

 تٛضیح دٞٙذ.را  عیز ثبِیٙی ٚ ٔؾخصبت آسٔبیؾٍبٞی اختالالتی وٝ عحبَ ٚتیٕٛط را ٔجتال ٔی وٙٙذ -ٔزفِٛٛصی–ػُّ –ا٘ٛاع .7

 

 حیغٝ ٍ٘زؽی:

 .ٕ٘بیذ رػبیت وبر ٔحیظ در را ای حزفٝ ٚ پشؽىی اخالق اصَٛ رػبیت ٚ ثبؽذ داؽتٝ ا٘غبٖ یه ػٙٛاٖ ثٝ ثیٕبر ثٝ ٔٙبعت ٍ٘زػ -1

 ٕ٘بیذ. ثزلزار ٕٞىبراٖ ٚ ثیٕبر ثب ٔٙبعت ارتجبط -2

 .ٕ٘بیذ ٔغئِٛیت احغبط خٛد ٚظبیف ا٘جبْ ثٝ ٘غجت -3

 

 حیغٝ رفتبری)ػّٕىزدی(:

 طور صحیح با میکروسکوپ کار کنذ.به  -1

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

 

ایجبد اٍ٘یشٜ ثزای یبدٌیزی ثیؾتز) ٌزد -4ارسؽیبثی دٚرٜ ای)وٛئیش ٚ ٔیبٖ تزْ(.  -3ارسؽیبثی رٚسا٘ٝ اس ٔجبحث جّغٝ ٌذؽتٝ.  -2. حضٛرٚغیبة 1فعالیت استاد:

 آٚری ٔمبِٝ یب یزٌشاری وٙفزا٘ظ(.

 تٙبعت دارد(. عخٙزا٘ی، پزعؼ ٚ پبعخ، ایفبی ٘مؼ ٚ ......)رٚؽی را وٝ ثب ٞذف ٞبی آٔٛسؽی ٚ ٚیضٌیٟبی فزاٌیزاٖ ثیؾتز شیوه تدریس:

 پبٚرپٛیٙت وسایل کمک آموزشی:

 

ا٘جبْ تىبِیف  -3ؽزوت ٔٙظٓ در جّغبت ارسؽیبثی ؽفبٞی، وتجی ٚ ػّٕی.  -2حضٛر ثٝ ٔٛلغ ٚ فؼبَ در والط.    -1:چگونگی فعالیت و تکالیف دانشجو

 ٔحِٛٝ اس عزف اعتبد.

 .ٕ٘زٜ( 5) آسٖٔٛ ػّٕی-4. ٕ٘زٜ(  6) آسٖٔٛ پبیبٖ تزْ -3. ٕ٘زٜ( 9) ٔیبٖ تزْ ٞبی آسٖٔٛ-0نحوه ارزیابی دانشجو: 

 تٛضیحبت:

 ٚسارت خب٘ٝ ثبؽذ(. تٛعظ )تٛجٝ: عز فصُ درٚط ثبیذ عجك عز فصُ ٞبی ارائٝ ؽذٜ جذَٚ سٔب٘جٙذی درط  

 رئٛط ٔغبِت تبریخ ردیف

1 5/2/1400 
 ، ٔزی )ثشالی غذد ثذخیٓ ٚ خیٓ خٛػ ضبیؼبت ثذخیٓ، ٚ خیٓ خٛػ تٛٔٛرٞبی ِىٛپالوی،( دٞبٖ حفزٜ ضبیؼبت

 )ٔزی تٛٔٛرٞبی ثبرت، ٔزی اسٚفبصیت، ریفالوظ اسٚفبصیت، ٔزی، ٚاریظ(

2 12/2/1400 
 اعٟبِی، ثیٕبریٟبی ٞیزؽپزًٚ٘،( ثشري ٚ وٛچه ، رٚدٜ)٘ئٛپالعتیه ثیٕبریٟبی ٔؼذٜ، اِتٟبثی ثیٕبریٟبی( ٔؼذٜ 

 ، آپب٘ذیظ)وِٖٛٛ تٛٔٛرٞبی وِٖٛٛ، پِٛیپٟبی رٚدٜ، اِتٟبثی ثیٕبریٟبی

3 19/2/1400 
 ٚ اِىّی چزة ٚیزٚعی، وجذ ٔشٔٗ، ٞپبتیت ٚ حبد پٛرت، ٞپبتیت وّغتبس، عیزٚس، ٞیپزتب٘غیٖٛ ٚ وجذ، سردی ٘برعبیی

 وجذ ٘ذِٟٚبی ٚ وجذی، تٛٔٛرٞب ارثی، آثغٝ ٔتبثِٛیه ، ثیٕبریٟبی(PBC, PSC) وّغتبتیه  غیزاِىّی، ثیٕبریٟبی

 )پب٘ىزاط ٘ئٛپالعٕبی پب٘ىزاتیت،( پب٘ىزاط اٌشٚوزیٗ صفزا، ضبیؼبت ویغٝ صفزا، عزعبٖ ویغٝ ثیٕبریٟبی 26/2/1400 4



5 - 

 ػّٕی: 

  وبرعیٙٛٔب عیغتیه آد٘ٛییذ- 2پّئٛٔٛرف  آدْ٘ٛ -1ثشالی:  ی غذٜ

 SCCٔزی: 

 SIGNET عَّٛ ثب وبرعیْٙٛ-3ٔؼذٜ  ٔؼِٕٛی آد٘ٛوبرعیْٙٛ-2ثبوتز  ّٞیىٛ آِٛدٌی ثب تزجیحب ٌبعتزیت ٘ٛػی -1ٔؼذٜ: 

RING 4- GIST 

6 - 
 ػّٕی:

-6 رٚدٜ وبرعیٙٛییذ -5رٚدٜ  وبرعیْٙٛ -4وِٖٛٛ  آد٘ٛٔبی پِٛیپ-IBD  3ا٘ٛاع اس یىی -2 عیّیبن ثیٕبری-1رٚدٜ:

 رٚدٜ ِٙفْٛ

7 - 
 ػّٕی:

 وجذ ثٝ ٔتبعتبس-5وجذی  عَّٛ وبرعیْٙٛ-4عیزٚس  -3چزثی  ا٘جبؽتٍی-2 ٞپبتیت ا٘ٛاع اس یىی-1وجذ: 

 پبراتیزٚئیذ ٞیپٛفیش، تیزٚئیذ، غذٜ 6/4/1400 8

 آدر٘بَ آدر٘بَ، ٔذٚالی آ٘ذٚوزیٗ، لؾز پب٘ىزاط 13/4/1400 9

 )ٞب إٓ٘ی ا٘ٛاع ( لزٔش ٞبی ٌّجَٛ ضبیؼبت 27/4/1400 10

 )٘ئٛپالعتیه ضبیؼبت ( عفیذ ٞبی ٌّجَٛ ضبیؼبت 3/5/1400 11

 )تیٕٛط ثذخیٓ ٚ خیٓ خٛػ ضبیؼبت اعپٍّٙٛٔبِی،( تیٕٛط  ٚ عحبَ ثٝ ٔزثٛط ضبیؼبت 10/5/1400 12

13 - 

 ػّٕی:

 ٘ٛرٚثالعتْٛ-2فئٛوزٚٔٛعیتْٛ -1 آدر٘بَ:

 ٞٛجىیٙی غیز ِٙفْٛ ا٘ٛاع اس یىی -3ٞٛجىیٙی  ِٙفْٛ ا٘ٛاع اس یىی-2عُ -1ِٙفی:  ٌزٜ

 ٔتؼذد ٔیّْٛ-3ٔشٔٗ  ِٛعٕی ا٘ٛاع اس یىی -2حبد  ِٛعٕی ا٘ٛاع اس یىی-1اعتخٛاٖ:  ٔغش

 

 :ٔٙبثغ درعی

 

Robbins basis pathology; the last edition. 

 


