
 بسمه تعالی 

 

 دانشکده پرستاری و مامايی    زاد اسالمی واحد نجف آباد آدانشگاه 

 1400  - 1401سال تحصيلی            اول لنيمسا

 )براساس سرفصل درس مربوطه(مقدمه:
 و آسيب اين درس با الم های مختلف  بافتو در آزمايشگاه مفاهيم کلی بافت شناسی و اسيب شناسی آشنا شده با گذراندن اين درس دانشجو با 

 نيز آشنا خواهد شد. 

 

مطالعه و مشاهده ی جزئيات ميکروسکوپی بافت های بدن و چگونگی   - آسيب در اتاق عملمفاهيم کلی بافت و آشنايی با  -1:هدف کلی

 دانشجويان در اتاق عملمينه خدمات زدر  هيستولوژی و پاتولوزیکاربرد علمی و عملی مطالعات  -2نمونه برداری و رنگ آميزی بافت ها. 

   بايستی قادر باشند : عملی درسسات تئوری و دانشجويان پس از شرکت در جل :رفتاریاهداف 

   بافت های نرمال را از غير نرمال تمييز دهد.-1

 بافت های اپی تليال و همبندی و تفاوت های بين آن ها را بيان کند .انواع  -2

 جنبه های کلی پاتولوژی را توضيح دهد. -3

 عوارض ترميم زخم های پس از اعمال جراحی را توصيف نمايد. -4

 های بين تومورهای خوش خيم و بد خيم را توضيح دهد.تفاوت  -5

 شايع ترين موارد تومورهای خوش خيم و بد خيم را مثال بزند. -6

 را از هم تشخيص دهد. در آزمايشگاه الم های مختلف بافت شناسی و آسيب شناسی -7

 :روش تدريس

 درسی است.به شکل سخنرانی و پرسش و پاسخ و بحث های گروهی در راستای عناوين 

 

 فعاليتهای فراگيران:

 حضور منظم و به موقع در کالس-1

 شرکت منظم در مباحث درسی-2

 مطالعه ی منابع معرفی شده  -3

 شرکت در امتحان در تاريخ مقرر و کسب حداقل نمره تايين شده -4

 
 و آسيب شناسی بافت شناسی نام درس:

 2تعداد واحد: 

 عملی 5/0 –نظری  5/1نوع واحد:

 اتاق عملکارشناسی رشته تحصيلی:مقطع و 

 پيشنياز :ندارددروس 

 تلفن داخلی دفتر:

 ساعات حضور در دفتر:

 11803 کد درس:

 امير مسعود مشايخمدرس : 

Email : mashayekh44.amm@gmail.com                                                    

 108مکان کالس :  

 دوشنبهروز کالس : 

 ساعت کالس :

 تاريخ امتحان ميان ترم:

 2/11/1400 تاريخ امتحان پايان ترم:

 

  

 



 روش ارزشيابی:

  –نمره  7امتحان پايان ترم  –نمره 3فعاليت و کوئيزهای کالسی و حضور وغياب  –نمره  5ترم  امتحان ميان

 نمره5امتحان عملی 

 

 

 

 

 

 1400     -1401سال تحصيلی             اول نيمسال         و آسيب شناسی : بافت شناسی)نظری( جدول زمانبندی درس

 رئوس مطالب تاريخ جلسه

 انواع آنبافت اپی تليال پوششی و   1

 بافت اپی تليال غده ای و انواع آن  2

 بافت همبند )کليات و ساختمان( ، معرفی سلول های بافت همبند  3

 رشته ها و ماده زمينه بافت همبند  4

 بافت چربی و غضروفی  5

 مفاصل و انواع آن -بافت استخوانی و انواع آن   6

 بافت عضالنی و انواع آن  7

 امتحان ميان ترم –بافت عصبی   8

 آسيب های سلولی و انواع نکروز –کليات پاتولوژی   9

 سازگاری سلولی )آتروفی، هايپر پالزی، هايپر تروفی، متاپالزی(  10

 التهاب و انواع آن و مکانيسم ايجاد آن ها  11

 التيام زخم های پوستی بعد از اعمال جراحی و عوارض ترميم زخم ها  12

 شوک( –خون ريزی  –احتقان  –پاتولوژی گردش خون )ادم   13

 ايسکمی و انفارکتوس( – DIC –آمبولی  –ادامه پاتولوژی گردش خون )ترومبوزها   14

 نام گذاری تومورها –داخل اپی تليالی  نئوپالزی -تومورها و انواع آن ها   15

 معرفی شايع ترين تومورهای خوش خيم  16

 ترين تومورهای بد خيم و سرطانیمعرفی شايع   17

 امتحان پايان ترم  18

 

 1400     -1401سال تحصيلی             اول نيمسال         و آسيب شناسی )عملی(: بافت شناسی جدول زمانبندی درس

 عناوين آزمايشگاه تاريخ جلسه

 مشاهده الم های بافت اپی تليال  1

 و بافت چربیمشاهده الم های غضروف، استخوان   2

 الم نخاع، مغز و مخچه –مشاهده الم های بافت عضالنی )مخطط، صاف قلبی(   3



 مشاهده الم های بافت های آسيب ديده و ملتهب )حاد و مزمن(  4

 مشاهده الم های مهمترين تومورهای خوش خيم  5

 مشاهده الم های مهمترين تومورهای بد خيم و سرطانی  6

 

 منابع اصلی درس:

 آخرين چاپ -مهزاد منصور  – عمومیپاتولوژی  (1

 آخرين چاپ –جان کوئيرا  –( بافت شناسی پايه 2

 آخرين چاپ –دکتر رجحان  –( ضروريات بافت شناسی 3

 آخرين چاپ –رابينز  –( پاتولوژی 4

 مقاالت موجود در سايت های اينترنتی منابع جهت مطالعه بيشتر:


