باسمه تعالی
دانشگاه آزاد اسالهی واحد شهرکرد – دانشکده علوم پسشکی
طرح درس – گروه هاهایی

ًام درس :آسیة ضٌاسی عوَهی ٍ اختصاصی

تعذاد ٍاحذ 1 :واحد
کذ درس81100115 :

هقغع :كارشناسي
پیص ًیاز :سلول و بافت شناسي  -ایمني شناسي  -میکروب شناسي نظری و عملي  -انگل و قارچ شناسي
هذرس :خانم مقتدایي

هدف کلی:
آضٌایی داًطجَیاى تا ضایعات سلَلی -ضایعات عرٍقی –التْاب ٍ ترهین /تَهَرّا –اسییة ضٌاسیی تیواریْیان زًیاى ٍ
تیواریْان پستاى را ضرح دّذ.
اهداف ویژه عینی:
د ر پایاى ایي درس داًطجَ تایذ قادر تاضذ:
 اسیة سلَلی  ،التْاب حاد ٍ هسهي  -ترهین تافت ٍ التیام زخن را تَضیح دّذ. خًَریسن –پرخًَی –ادم –ضَک را تَضیح دّذ. اثرات سیستوکیک التْاب را ضرح دّذ. ازهایطات هرتَط تِ اسیة سلَلی را تِ خَتی تَضیح دّذ.-

عاهل تیواریْان زًاى ٍ پاتَشًس اى ٍ درهاى اى را تِ خَتی ضرح دّذ.

 علت تیواریْان تاکتریایی دستگاُ تٌاسلی را ضرح دّذ-

تیواریْان ٍیرٍسی ٍ اًگلی ٍ تَهَرّان دستگاُ تٌاسلی زًاى را تِ خَتی تیاى کٌذ.

تکالیف و وظایف دانشجویاى:
 حضَر فعال ٍ هٌظن در کالس ضرکت در تحث ٍ پرسص ٍ پاسخ-

ارائِ هقالِ جذیذ در هَرد یکی از هثاحث تذریس ضذُ (ترجوِ هقالِ)

 ارائِ کٌفراًس در هَرد هَضَعات هطخص ضذُروش تدریس:
سخٌراًی ّوراُ تا تحث گرٍّی ٍ پرسص ٍ پاسخ
وسایل آهوزشی:
کاهپیَتر ،دیتا پرٍشکتَرٍ ،ایت ترد

نحوه ارزشیابی:
حضَر ٍ غیاب هٌظن  -اهتحاى پایاى ترم (تراکوی) تِ صَرت چْار گسیٌِ ان  ،کٌفراًس ّان ارائِ ضذُ تَسظ
داًطجَیاى ٍ فعالیتْان کالسی ،کَئیس
ًحَُ هحاسثِ ارزضیاتی:
رٍش ارزضیاتی

درصذ ًورُ

کَئیس

5

فعالیتْان کالسی

5

آزهَى پایاى ترم

00

هقررات:
 حذاقل ًورُ قثَلی 10 تعذاد هجازدفعات غیثت هَجِ در کالس  2جلسِ ٍ در صَرت غیثت تیص از سقف تعییي ضذُ  ،عثق قَاًیي آهَزضیترخَرد خَاّذ ضذ .
هنابع:
Robbins basic pathology ,translated by H.Ekhtiary.MD
زنان و پستان :آسیب شناسی اندرسون
پدیدآورندگان  :مترجم :صدیقه اشرافی  ,زیرنظر :مسلم بهادری
موضوع  :آسیب شناسی  ,پستان  -بیماریها
) ناشر  :جهاد دانشگاهی (دانشگاه فردوسی)
.
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 خانن هقتدایی:هدرس
فعالیت ها

 ٍاحذ1: تعداد واحد

 اسیب شناسی عووهی و اختصاصی: نام درس

هوضوع تدریس

جلسه

Cell injury

1

Cell injury and cell adaption

2

Inflammation acute

3

Chronic inflamation

4

healing

5

Shock and trombosis

6

neoplasia

7

Vaginal disease

8

Cervix disease

9

Uterus disease

11

papsmear

11

Ovary

12

Neoplasia of genital system

13

