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 پاتولوژی عمومیعنوان درس به طور کامل: 
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                 □غلطو صحیح             □چند گزینه ای                     □تشریحی             □نوع امتحان میان ترم        شفاهی 

  □جور کردنی

                 □غلط و صحیح             □چند گزینه ای                     □تشریحی             □نوع امتحان پایان ترم        شفاهی 
   □جور کردنی

 

 درس:  شرحی از 

میزبان و  ی، مکانیسم دفاع یعفون یبا عوامل بیماریزا، پاتوژنز بیماریها یآشنای و و مفاهیم ان  آشنایی با نئوپالزی

 .ی و تکنیک تشخیص یبه عوامل عفون یالتهاب یپاسخها

 



 منابع اصلی تدریس درس مورد نظر:
 

1. Robbins Basic pathology ,Kumar, abbas,Aster,9th edition ,2013 

 

 
 

 

: درس اهداف كلي  

 :مي باشد یلبا موارد ذ آگاهي یشو افزا یاندانشجو یيدوره، آشنا ینا ی یههدف كلي از ارا

 كلیات اسیب شناسي .1

 اشنایي با اصول اولیه ازمایشگاه بالیني .2

 اسیب و مرگ سلولي .3

 التهاب حاد و مزمن .4

 التیام و ترمیم .5

 همودینامیک .6

 سیستم ایمني .7

 نئوپالزی .8

 بیماری های دوران كودكي .9

 ی ناشي از محیط زیستها یماریب .10

 ی ژنتیکها یماریب .11

 ی عفونيها یماریب .12

 

 

 

 

 

 

 

 



 دهمپانز لسهج*

                                                یراندیشخ دكترنام مدرس: 

 نئوپالزی عنوان مبحث:

 اهداف اختصاصي: 

 بتواند یددانشجو با

 نئوپالزی را تعریف،نحوه نامگذاری تومورها را شرح دهد. .1

 اختصاصات نئوپالسمهای خوش خیم و بدخیم را تشریح كند. .2

 تومورهای بدخیم را شرح دهد.  راههای متاستاز .3

 اپیدمیولوژی سرطان را تشریح كند. .4

 اساس مولكولي سرطان را شرح دهد. .5

 چگونگي كشف اونكوژنها و نقش آنها  در سرطان را تشریح كند. .6

 محصوالت پروتئیني اونكوژنها را شرح دهد. .7

 نحوه فعال شدن اونكوژنها را توضیح دهد. .8

 دهد.ژنهای سركوب كننده سرطان را شرح  .9

 محصوالت پروتئیني ژنهای سركوب كننده تومور را تشریح كند. .10

 ژنهای تنظیم كننده آپوپتوز را شرح دهد. .11

 را شرح دهد. DNAژنهای تنظیم كننده ترمیم  .12

 رابطه تلومرها و سرطان را توضیح دهد. .13

 اساس مولكولي سرطانزایي چند مرحله ای را شرح دهد. .14

 تغییرات كاربوتیپي تومورها را توضیح دهد. .15

 

 

 □رواني حركتي                       □عاطفي                       □شناختي    حيطه :

 پرسش و پاسخ ي،سخنران روش آموزشي:

 .بورد یتپروژكتور، تابلو وا یدیولپ تاپ، ووسيله كمك آموزشي: 

 

 

 

 

 

 



 زدهمشان جلسه*

 .                                               دیشیراندكتر خنام مدرس: 

 ینئوپالز عنوان مبحث:

  اهداف اختصاصي:

 بتواند یددانشجو با

 .كینتیک رشد سلولهای توموری را شرح دهد -1

 .رگ سازی پیشرفت و ناهمگوني تومور را تشریح كند -2

 .مكانیسم های تهاجم و متاستاز را شرح دهد -3

 .دی كندعوامل سرطانزا را طبقه بن -4

 .سرطانزایي شیمیایي را شرح دهد -5

 .مثالهایي از مواد شیمیایي سرطانزا را بیان كند -6

 .سرطانزایي تابش اشعه را شرح دهد -7

 .اونكولوژیک را شرح دهد DNA ویروسهای -8

 .اونكولوژیک را شرح دهد RNA ویروسهای -9

 .قش هلیكوباكتر پیلوری در سرطان را توضیح دهدن -10

مور، آنتي ژنهای توموری و مكانیسم های ضد توموری را دفاع میزبان در برابر تو -11

 .تشریح كند

 .نظارت ایمني را تشریح كند -12

 .وجوه بالیني تومورها را شرح دهد -13

  .درجه بندی و مرحله بندی تومورها را شرح دهد -14

 تشخیص آزمایشگاهي  سرطان را تشریح كند. -15

 

 □رواني حركتي                       □عاطفي                       □حيطه :   شناختي 

 پرسش و پاسخ ي،سخنرانروش آموزشي: 

 بورد. یتپروژكتور، تابلو وا یدیولپ تاپ، و وسيله كمك آموزشي:

 

 

 

 

 

 



 بيست و سوم *جلسه

 .                                               یراندیشدكتر خنام مدرس: 

 بیماری های عفوني عنوان مبحث:

  ي:اهداف اختصاص

 بتواند یددانشجو با

 .را بشناسد یمهم در میكروبیولوژ یتاریخچه كشفها -1

 .جدید را بشناسد يعفون یبیماریها -2

 .را بشناسد يعوامل مختلف عفون -3

 .بشناسد ازآنها را يناش یویروسها و بیماریها یساختمان و طبقه بند -4

 .ه را ذكر نمایدمنتقلی باكتریها را بشناسد وبیماریها یساختمان باكتریها وطبقه بند -5

 .بشناسد ازآنها را يناش یكالمیدیا ،ریكتزیا ومیكوپالسما وبیماریها -6

 .از هركدام ذكر نماید يتک یاخته ها راتعریف نماید و مثال -7

 .ومكانیسم عمل آنهارا بشناسد يباكتریای يعوامل چسبندگ -8

 را شرح دهد يداخل سلول یباكتریها ينحوه بیماریزای -9

 توسط آنها را بداند. یبیمار ایجاد گزوتوكسین را شرح داده و نحوهساختمان آندوتوكسین وا -10

 آن ها را بیان كند از يویروسها راشرح دهد ومثالهای يبیماریزای یمكانیسم ها -11

 .را توضیح دهد یباكتر يزای یمكانیسم بیمار -12

 

 

 

 □تيرواني حرك                       □عاطفي                       □حيطه :   شناختي 

 پرسش و پاسخ ي،سخنرانروش آموزشي: 

 بورد. یتپروژكتور، تابلو وا یدیولپ تاپ، و وسيله كمك آموزشي:

 

 

 

 

 

 

 

 



 بيست و چهارم *جلسه

 .                                               یراندیشدكتر خنام مدرس: 

 يعفون یها یماریب عنوان مبحث:

  اهداف اختصاصي:

 ندبتوا یددانشجو با

 دراثرعفونت درمیزبان رانام ببرد. يالتهاب یانواع واكنشها -1

،  یالتهاب تک هسته ا ي،شامل التهاب چرك يواكنش بافت يبافت شناس یپنج الگو -2

ار گرانولوماتور، التهاب سینوپاتیک ، سیتوپرولیفراتیو ، التهاب نكروزان ، التهاب مزمن و اسك

 را شرح دهد

 دن را بشناسد..به ب يورود عوامل عفون یراهها -3

 پوست را شرح دهد يدفاع یمكانیسم ها -4

 را بداند. يمختلف پوست یعفونتها یمكانیسم ها -5

 پخش و انتقال میكروبها را شرح دهد. يبتواند چگونگ -6

 میزبان با مثال آشنا شود. يفرار میكروب از سیستم ایمن یبا مكانیسم ها -7

 میشوند را ذكر نماید. یبیمار كه میكروارگانیسمها از طریق آنها سبب ایجاد يراههای -8

 
 

 □رواني حركتي                       □عاطفي                       □حيطه :   شناختي 

 پرسش و پاسخ ي،سخنرانروش آموزشي: 

 .بورد یتپروژكتور، تابلو وا یدیولپ تاپ، و وسيله كمك آموزشي:

 
 


