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 ٍ هزداى سحشبًی ادراری هدبری ٍ سٌبعلی ادرار، دعشگبُ هدبری ٍ کلیِ سَهَرّبی ٍ ؽبیغ ّبی ثیوبری ثب آؽٌبیی ضوي ثبیذ داًؾدَ درط ایي در هدف کلی:

 .ثشًذ حذط را ٍی ثیوبری خَد داًؼ ثز سکیِ ثب ثیوبر ثب ثزخَرد در ثشَاًذهفبصل  ٍ ًزم ًغح اعشخَاى، سًبى، دَعز، سٌبعلی دعشگبُ

 

 اّذاف اخشصبصی:

 

 حیغِ ؽٌبخشی

 

 ٍری کٌٌذُ آىعی ثیوبریْبی کلیِ ٍ دعشگبُ خوغ آآعیت ؽٌب :الف

 را ؽزح دٌّذ.ثیوبریْبی کلیَی   ثبلیٌی سظبّزاراًَاع  .1

 دبسَصًش ٍعیز ثبلیٌی ثیوبریْبی گلَهزٍلی را سَضیح دٌّذ.-هزفَلَصی–ادیذهیَلَصی -ػلل –اًَاع .2

 هزفَلَصی ٍعیز ثبلیٌی ثیوبریْبی در گیز کٌٌذُ سَثَل ّب ٍ ثبفز ثیٌبثیٌی کلیِ را سَضیح دٌّذ.–ادیذهیَلَصی -ػلل –اًَاع .3

 ٌٌذُ ػزٍق خًَی کلیِ را ؽزح دٌّذ.هزفَلَصی ٍعیز ثبلیٌی ثیوبریْبی درگیز ک–ادیذهیَلَصی -ػلل –اًَاع .4

 ػلل ٍ ػالین اًغذاد راُ خزٍخی ادرار راسَضیح دٌّذ. .5

 عیز ثبلیٌی ٍ دیؼ آگْی سَهَرّبی کلیِ را ؽزح دٌّذ.-هزفَلَصی –ادیذهیَلَصی -اًَاع  .6

 
 آعیت ؽٌبعی ثیوبریْبی دعشگبُ سٌبعلی هذکز :ة

 ّب ٍ ًئَدالعن ّبی آلز سٌبعلی هزد را ثیبى ًوبیٌذ.ػالین ٍ هؾخصبر هزفَلَصیک ثیوبری –دبسَصًش –اسیَلَصی  .1



 ب ٍ ادیذیذین راسَضیح دٌّذ.ّثیضِ -ػالین ٍ هؾخصبر هزفَلَصیک ثیوبری ّب ٍ ًئَدالعن ّبی اعکزٍسَم–دبسَصًش –اسیَلَصی  .2

 ػالین ٍ هؾخصبر هزفَلَصیک ثیوبری ّب ٍ ًئَدالعن ّبی دزٍعشبر را ؽزح دٌّذ.–دبسَصًش –اسیَلَصی  .3

 ػالین ٍ هؾخصبر هزفَلَصیک ثیوبری ّب ی هٌشملِ اس عزیك خٌغی  راسَضیح دٌّذ.–دبسَصًش –صی اسیَلَ .4

 

 ت ؽٌبعی ثیوبریْبی دعشگبُ سٌبعلی سًبًِ ٍ دغشبىآع :ج

 ز ًئَدالعوی ٍلَ  را سَضیح دٌّذ.ػالین هزفَلَصیک ٍ عیز ثبلیٌی ثیوبری ّبی الشْبثی ٍ اخشالالر غی–اًَاع ٍػلل  .1

 بلیٌی سَهَرّبی ٍلَ را ؽزح دٌّذ.ػالین هزفَلَصیک ٍ عیز ث–ػلل -اًَاع  .2

 ًئَدالعشیک ٍاصى  را سَضیح دٌّذ.ػالین هزفَلَصیک ٍ عیز ثبلیٌی ثیوبری ّبی الشْبثی ٍ –ػلل -اًَاع  .3

 دالعشیک گزدى رحن را سَضیح دٌّذ.ػالین هزفَلَصیک ٍ عیز ثبلیٌی ثیوبری ّبی الشْبثی ٍ ًئَ–ػلل -اًَاع  .4

 ػالین ٍ هؾخصبر هزفَلَصیک ثیوبری ّب ی خغن رحن  راسَضیح دٌّذ. –دبسَصًش –ی اسیَلَص .5

 ػالین ٍ هؾخصبر هزفَلَصیک سَهَرّبی اًذٍهشز ٍ هیَهشز  راؽزح دٌّذ.–دبسَصًش –اسیَلَصی  .6

 ثیوبریْب ٍ سَهَرّبی لَلِ فبلَح را ثیبى کٌٌذ.–آًَسَهی  .7

 کیغز ّب ٍ اًَاع سَهَرّبی سخوذاى  راسَضیح دٌّذ.ػالین ٍ هؾخصبر هزفَلَصیک –دبسَصًش –اسیَلَصی  .8

 ػالین ٍ هؾخصبر هزفَلَصیک ثیوبری ّب ی خفز ٍ سزٍفَثالعشیک  راؽزح دٌّذ.–دبسَصًش –اسیَلَصی  .9

 هزفَلَصی ٍدیؼ آگْی  اکالهذغی ٍ دزُ اکالهذغی  را ثیبى کٌٌذ.–ادیذهیَلَصی -ػلل  .10

 سغییزار فیجزٍکیغشیک ٍ آهبعی دغشبى  راسَضیح دٌّذ.ػالین ٍ هؾخصبر هزفَلَصیک –دبسَصًش –اسیَلَصی  .11

 ػالین ٍ هؾخصبر هزفَلَصیک ٍ دیؼ آگْی سَهَرّبی دغشبى  راسَضیح دٌّذ.–دبسَصًش –اسیَلَصی  .12

 ػالین ٍ هؾخصبر هزفَلَصیک سغییزار دغشبى خٌظ هذکز  راؽزح دٌّذ.–دبسَصًش –اسیَلَصی  .13

 

 آعیت ؽٌبعی ثیوبریْبی دعشگبُ ػضالًی ٍ اعکلشی :د

 هیکزٍعکَدیک ٍ ػالین ثبلیٌی آًْب را ثیبى کٌٌذ.  –اًَاع ثیوبریْبی هبدرسادی اعشخَاى ٍ هؾخصبر رادیَلَصیک  .1

 ٌّذ.هؾخصبر هزفَلَصیک ٍػالین ثبلیٌی ٍ رادیَلَصیک ثیوبریْبی اکشغبثی سکبهلی اعشخَاى ٍ ؽکغشگی ّب را سَضیح د–اسیَلَصی  .2

 هؾخصبر هزفَلَصیک ٍػالین ثبلیٌی ٍ رادیَلَصیک اعشئًَکزٍس ٍ اعشئَهیلیز راثیبى کٌٌذ.  –اسیَلَصی  .3

 هؾخصبر هزفَلَصیک ٍػالین ثبلیٌی ٍ رادیَلَصیک ٍ دیؼ آگْی سَهَرّبی اعشخَاى راثیبى کٌٌذ–اسیَلَصی  .4

 هیکزٍعکَدیک ٍ ػالین ثبلیٌی آًْب را ثیبى کٌٌذ.   صل ٍ هؾخصبرضبیؼبر ؽجِ سَهَری ٍ سَهَرّبی هفب  -اًَاع ثیوبریْبی الشْبثی هفبصل .5

 ادیذهیَلَصی ٍ دیؼ آگْی سَهَرّبی  ًغَج ًزم ٍ ضبیؼبر ؽجِ سَهَری راثیبى کٌٌذ.-هؾخصبر هزفَلَصیک ٍػالین ثبلیٌی –اسیَلَصی  .6

ػضالًی را  -هیَدبسی ّب ٍ ثیوبریْبی هحل اسصبل ػصجی–ًی ػالین ٍعیز ثبلیٌی  ٍ هؾخصبر هزفَلَصیک ٍ اخشالالر صًشیک دیغشزٍفی ّب ٍ آسزٍفی ػضال .7

 ؽزح دٌّذ.

 

 آعیت ؽٌبعی ثیوبریْبی دَعز :ُ

 اصغالحبر هبکزٍعکَدی ٍهیکزٍعکَدیک ثیوبریْبی دَعشی را ثیبى کٌٌذ. .1

 اسیَلَصی ٍ هؾخصبر هیکزٍعکَدیک درهبسَسّبی الشْبثی حبد دَعز ؽزح دٌّذ.–ثیوبریشایی -ػالین ثبلیٌی .2

 اسیَلَصی ٍ هؾخصبر هیکزٍعکَدیک درهبسَسّبی الشْبثی هشهي دَعز ؽزح را دٌّذ.–ثیوبریشایی -ػالین ثبلیٌی .3

 ػالین ثبلیٌی ٍ هیکزٍعکَدیک درهبسَسّبی ػفًَی دَعز ؽزح دٌّذ.-اسیَلَصی ٍ هؾخصبر–ثیوبریشایی -ػالین ثبلیٌی .4

 وبری ّبی سبٍلی دَعز سَضیح دٌّذ.اسیَلَصی ٍ هؾخصبر هیکزٍعکَدیک ثی–ثیوبریشایی -ػالین ثبلیٌی .5

 خین دَعز را سَضیح دٌّذ.ٍ دیؼ آگْی سَهَرّبی خَػ خین ٍثذادیذهیَلَصی -هؾخصبر هزفَلَصیک ٍػالین ثبلیٌی –اسیَلَصی  .6



 حیغِ ًگزؽی:

 .ًوبیذ رػبیز کبر هحیظ در را ای حزفِ ٍ دشؽکی اخالق اصَل رػبیز ٍ ثبؽذ داؽشِ اًغبى یک ػٌَاى ثِ ثیوبر ثِ هٌبعت ًگزػ -1

 ًوبیذ. ثزلزار ّوکبراى ٍ ثیوبر ثب هٌبعت ارسجبط -2

 .ًوبیذ هغئَلیز احغبط خَد ٍظبیف اًدبم ثِ ًغجز -3

 

 حیغِ رفشبری)ػولکزدی(:

 به طور صحیح با میکروسکوپ کار کنذ. -1

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

 

ایدبد اًگیشُ ثزای یبدگیزی ثیؾشز) گزد -4ارسؽیبثی دٍرُ ای)کَئیش ٍ هیبى سزم(.  -3ارسؽیبثی رٍساًِ اس هجبحث خلغِ گذؽشِ.  -2. حضَرٍغیبة 1فعالیت استاد:

 آٍری همبلِ یب یزگشاری کٌفزاًظ(.

 عخٌزاًی، دزعؼ ٍ دبعخ، ایفبی ًمؼ ٍ ......)رٍؽی را کِ ثب ّذف ّبی آهَسؽی ٍ ٍیضگیْبی فزاگیزاى ثیؾشز سٌبعت دارد(. شیوه تدریس:

 دبٍردَیٌز وسایل کمک آموزشی:

 

اًدبم سکبلیف  -3ؽزکز هٌظن در خلغبر ارسؽیبثی ؽفبّی، کشجی ٍ ػولی.  -2حضَر ثِ هَلغ ٍ فؼبل در کالط.    -1:چگونگی فعالیت و تکالیف دانشجو

 هحَلِ اس عزف اعشبد.

 .ًوزُ( 5) آسهَى ػولی-4. ًوزُ(  6) آسهَى دبیبى سزم -3. ًوزُ( 9) هیبى سزم آسهَى-0نحوه ارزیابی دانشجو: 

 سَضیحبر:

 ٍسارر خبًِ ثبؽذ(. سَعظ )سَخِ: عز فصل درٍط ثبیذ عجك عز فصل ّبی ارائِ ؽذُ خذٍل سهبًجٌذی درط  

 هغبلت رئَط سبریخ ردیف

 IgA ًفزٍدبسی، ًفزیشیک عٌذٍرم، ًفزٍسیک عٌذرٍم، آى هکبًیغن ٍ گلَهزٍلی ثیوبریْبی، کلیِ ثیوبریْبی ثبلیٌی سظبّزار 15/1/1400 1

 ثیٌبثیٌی سَثَلی ثیٌبثیٌیی، ًفزیز سَثَلی دیؾزًٍذُ، ثیوبریْبی عزیؼبً ارثی، گلَهزٍلًَفزیز ًفزیز 22/1/1400 2

 کلیِ، سَهَرّب کیغشیک کلیِ، ثیوبریْبی هشهي ، ثیوبری)ثذخین فؾبرخَى آرسزیًَفزٍاعکلزٍس،( کلیِ  ػزٍق ثیوبریْبی 29/1/1400 3

4 
- 

 ػولی:

 ًفزٍثالعشَم -5کلیِ کبرعیٌَم-4کلیِ  آهیلَییذٍس -3گلَهزٍلًَفزیز  اًَاع اس یکی-2 هشهي دیلًَفزیز-1

 ّبی راُ اس هٌشملِ ثیوبریْبی هثبًِ، دبسَلَصی اٍرسزا، دزٍعشبر، حبلت،ادیذیذین، ثیضِ، ، اعکزٍسَم،)ًئَدالعوْب الشْبثی، ضبیؼبر( دٌیظ  5/2/1400 5

 همبرثشی

 آدًَکبرعیٌَم، ، SCC ثذخین، سَهَرّبی ٍاصى، الشْبثی ضبیؼبر( ، ٍاصى)سَهَرّب ًئَدالعشیک، غیز ضبیؼبر الشْبثی، ضبیؼبر ( ٍٍلَ 12/2/1400 6

 سٌِآًذٍعزٍیکظ، دَلیخ عزٍیکظ، هْبخن عزعبى عزٍیکظ، ًئَدالسی عزٍیکظ، الشْبثی ضبیؼبر( ، عزٍیکظ)ثَسزیَئیذ عبرکَم

 آًذٍهشز، آًذٍهشز، کبرعیٌَم ّیذزدالسی هیَهشز، ٍ آًذٍهشز دزٍلیفزاسیَ ضبیؼبر ، AUB آًذٍهشزیَس، آدًَهیَس، آًذٍهشزیز،( رحن 

 )لیَهیَعبرکَم لیَهیَم، آًذٍهشز، دَلیذْبی



 عزٍس، سَهَرّبی ادیشلیبل عغحی، سَهَرّبی سخوذاى، سَهَرّبی دلیکیغشیک، سخوذاى سخوذاى، ٍ فَلیکَل کیغشْبی( سخوذاًْب 19/2/1400 7

 ثیوبری رحن، خبرج حبهلگی خفز، ػفًَشْبی ٍ الشْبثبر(ثبرداری ، ثیوبریْبی)آًذٍهشزیَئیذ سَهَرّبی هَعیٌَط، سَهَرّبی

 اکالهذغی/، دزُ اکالهذغی)سزٍفَدالعشیک

 هزداى در دغشبى سَهَرّب، ضبیؼبرالشْبثی، ّبی فیجزٍکیغشیک، دزٍعِ سغییزار 26/2/1400 8

9 

- 

 ػولی:

 TCCهثبًِ: 

  عویٌَهی غیز سَهَر -3  عویٌَم -2ثیضِ  آسزٍفی-1 ثیضِ:

  دزٍعشبر آدًَکبرعیٌَم -2 دزٍعشبر ّیذزدالسی-1دزٍعشبر:

 ّیذاسیفزم هَل -4 رحن آدًَکبرعیٌَم -3  رحن هیَم -2آًذٍهشز ّیذزدالسی-1خفز: ٍ رحن

 اعویز دبح-SCC  5-4عزٍیکظ  دَلیخ-3عزٍیکظ دیغذالسی-2اعکَاهَط هشبدالسی ثب آهبط -1عزٍیکظ

10 

- 

 ػولی:

 سخوذاى سزاسَم -3سخوذاى  کبرعیٌَم اًَاع اس یکی -2هَعیٌَس ٍ عزٍس کیغز-1سخوذاى: 

 هذٍلز کبرعیٌَم -5دبدیلز  کبرعیٌَم -4  سیزٍییذ آدًَم -3 ّبؽیوَسَ ثیوبری -2ًذٍلز  گَاسز -1 سیزٍییذ:

 لجَلز کبرعیٌَم سیذیک ًَع -4  داکشبل کبرعیٌَم سیذیک ًَع -3آدًَهب   فیجزٍ -2 کیغشیک فیجزٍ ثیوبری-1دغشبى: 

 ٍ خین خَػ ضبیؼبر فزم، ّزدشی درهبسیز دوفیگَییذ، دوفیگَط، ٍسیکَلَثَلَس، ثیوبریْبی هشهي، ٍ حبد الشْبثی درهبسَس 9/3/1400 11

 )دَعز ثذخین

 اعشخَاى اکشغبثی ثیوبریْبیغضزٍف، ٍ اعشخَاى هبدرسادی اخشالالر 23/3/1400 12

 اعشخَاى اعشئَهیلیز، سَهَرّبی 30/3/1400 13

 سَهَرال ؽجِ ضبیؼبر ٍ هفصل سَهَرّبیآرسزیز، 6/4/1400 14

 آى اًَاع ٍ ًزم ثبفز سَهَرّبی 13/4/1400 15

16 

- 
 ػولی:

 کزاسَس-4سگیل -3دوفیگَط  هثل سبٍلی ضبیؼِ یک -2دغَریبسیظ یب دالى لیکي هبًٌذ رایح الشْبثی ّبی ثیوبری اس یکی-1دَعز: 

 BCC 8-SCC  -7هالًَم  -6هالًَعیشی  ًَط -5عجَرییک 

17 

- 
 ػولی: 

 یٍَیٌگ عبرکَم -4اعشئَعبرکَم  -3اعشئَکٌذرٍم -2کٌذرٍعبرکَم ٍ کٌذرٍم -1اعشخَاى: 

 عبرکَهْب سیذیک اًَاع اس یکی -4 فیجزٍهبسَس -3  ؽَاًَم -2 فیجزٍم یب لیذَم هثل خین خَػ سَهَرّبی اًَاع اس یکی -1ًزم:  ثبفز

 

 :هٌبثغ درعی

 

Robbins basis pathology; the last edition. 

 


