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 معرفی درس:

مختلف بدن را مورد  یارگانها یکروسکوپیاست که ساختمان م یحیاز علوم تشر یقسمت (histology) یبافت شناس
کند.شامل  یم جادیا هیو علوم پا ینیبال تیفعال نیب یاست که پل یرشته ا یشناس بیآس.دهدیقرار م یبحث و بررس

. جهت این درس امتحان میان است یماریمنجر به بروز ب یها سمیو مکان یا نهیعلل زم یو بررس یماریعلل ب یبررس

 است.ترم در نظر گرفته شده که در جدول زمانبندی این درس تاریخ برگزاری امتحان مشخص شده 

 

کارشناسی پیوسته اتاق  مقطع و رشته تحصیلی:   کنولوژی اتاق عملتگروه آموزشی:     زینب)س( تپرستاری حضر دانشکده : 

 عمل

 2 :  تعداد واحد شناسی و بافت شناسی بیآس  :  نام درس

 عملی 5.1نظری و  5.1نوع واحد :

 روز و ساعت برگزاری کالس فیزیولوژی پیش نیاز:

 51-51سه شنبه ها  :   تئوری 

  12-10و شنبه  10-8عملی:شنبه  

 الر یدانشکده پرستار مکان برگزاری:

                                              سرکار خانم ایزانلومسئول برنامه :  

 izanloosafoura@gmail.comآدرس پست الکترونیکی:                                224-2245009: دانشکده شماره تماس

                     و آقای دکتر اخضری امیرخانی دکترسرکار خانم   ) به ترتیب حروف الفبا(:نیمدرس

 سرکار خانم ایزانلوتهیه و تنظیم : 

 5055شهریور بازنگری: تدوین/ تاریخ

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ریزی درسی و آموزشی

 
گروه اتاق عمل     

 



 

 

 

 عناوين كلی اين درس شامل موارد زير می باشد :

 بافت پوششی 
 بافت همبند 
 بافت عضالنی 
 بافت عصبی 

  آسیب سلولی 

  سازگاری و مرگ سلولی 

  التهاب حاد و مزمن 

 ترمیم بافتی 

   اختالالت همودینامیک 

  نئوپالزی 

 
 

 ف كلیاهدا 

 و چگونگی آنها در بدن به منظور پی بردن به اجزای ساختمانی اعضا و دستگاههای پوششی شناخت انواع بافتهای اصلی

 گوناگون و اختالالت آنها .

 

 

  اهداف اختصاصی 

 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 دهد شرح را آن انواع و پوششی بافت. 

 دهد توضیح را غدد انواع و غددی پوششی بافت. 

  بصورت عملی در ازمایشگاه بر روی الم نشان دهد.انواع بافت پوششی و غددی را 

 

 هدف كلی 

 

 و چگونگی آنها در بدن به منظور پی بردن به اجزای ساختمانی اعضا و دستگاههای همبند شناخت انواع بافتهای اصلی

 گوناگون و اختالالت آنها .

  اهداف اختصاصی 

 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 دهد شرح را آن انواع و همبند بافت. 



 دهد شرح را آن انواع و غضروف. 

 دهد توضیح را سازی استخوان استخوان، بافت. 

 ببرد نام را خون دهنده تشکیل اجزای. 

 دهد شرح را آن ترکیب و پالسما. 

 دهد شرح را آن ساختمان و قرمر گلبول. 

 دهد شرح را آن وظایف و سفید گلبول. 

 دهد توضیح را آن نقش و پالکت. 

  بافت همبند را بر روی الم در ازمایشگاه نشان دهد.انواع 

 هدف كلی 

 

 و چگونگی آنها در بدن به منظور پی بردن به اجزای ساختمانی اعضا و دستگاههای عصبی شناخت انواع بافتهای اصلی

 گوناگون و اختالالت آنها .

  اهداف اختصاصی 

 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 دهد شرح را نورون یک ساختمان و برده نام را عصبی سلول انواع. 

 دهد شرح را آن انواع و عصبی رشته. 

 دهد توضیح را آن انواع و سیناپس. 

 دهد شرح را عصبی دستگاه محافظ های سلول. 

 .انواع سلول عصبی را بر روی الم تشخیص دهد 

 

 هدف كلی 

 و چگونگی آنها در بدن به منظور پی بردن به اجزای ساختمانی اعضا و دستگاههای ماهیچه  شناخت انواع بافتهای اصلی

 گوناگون و اختالالت آنها .

 

  اهداف اختصاصی 

 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:
 دهد شرح را ای ماهیچه سلول های ویژگی. 

 ببرد نام را ای ماهیچه بافت انواع. 

 دهد راشرح قلبی یا ارادی غیر مخطط ماهیچه ارادی، غیر صاف ماهیچه اسکلتی، یا ارادی مخطط ماهیچه ساختمان. 

 .انواع سلول ماهیچه  را بر روی الم تشخیص دهد 

 

 

 هدف كلی 

 مقدمه ای بر آسیب ، پاسخ سلول به عوامل آسیب



  اهداف اختصاصی 

 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

  و متاپالزیتعریف هیپرتروفی ، هیپرپالزی ، آتروفی 

  تعریف نکروز 

 انواع آسیب و مرگ سلولی 

 

 

 هدف كلی 

 التهاب حاد و مزمن 

 

  اهداف اختصاصی 

 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 تعریف التهاب حاد  مزمن و تفاوت انها 

  وقایع سلولی 

 واسطه های مشتق از سلول 

 

 

 هدف كلی 

 ترمیم بافتی و بازسازی

  اهداف اختصاصی 

 

 در پایان دوره باید بتواند:دانشجو  

 کنترل تکثیر سلولی 

 فاکتورهای رشد 

 ترمیم بافت 

 

 

 هدف كلی 

 اختالالت همودینامیک

 

  اهداف اختصاصی 

 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 ادم و پرخونی 

 هموستاز و ترومبوز 

 انفارکتوس و شوک 

 

 



 روش آموزش 
 

 حضوری                   مجازی                                 تركیبی                            

 شرايط اجراء

 

 امکانات آموزشی:  
  و کامپیوتر ویدوئو پروژکتور ،اسالید پروژکتور  

 

 

  منابع درسی:  

 خیر   بلی  در نظر دارید؟ درسی خاصی برای معرفی به دانشجویان به عنوان منبع/مقاله آیا کتاب 

  وجود جدول زیر را تکمیل کنید:در صورت 

 

 
 

 مشخصات کتاب شامل عنوان، نویسندگان،مترجمین، انتشارات، سال و نوبت چاپ
های مشخص صفحات و  فصل

 مطالعهشده برای 

 
 انتشارات گلبان  -آخرین سال انتشار -رادبافت شناسی دکتر جعفر سلیمانی

 

 

 
انتشارات -آخرین سال انتشار -ترجمه دکتر علیرضا فتخ اللهی کتاب آسیب شناسی پایه دکتر رابینز

 ارجمند

 

 

 

 

 مشخصات مقاله شامل عنوان، نویسندگان، مجله، سال و شماره انتشار و صفحات
نحوه دسترسی دانشجویان به 

 مقاله

 

 

 

 *نوع محتوا
 مشخصات شامل عنوان و مؤلفین/

 کنندگانتهیه
 توضیحات

آماده بودن فایل برای 

 ** اریذبارگ

  مشخصات آن متعاقبا اعالم خواهد شد.  



 

  در صورتی که در نظر دارید جزوه یا هر نوع محتوای دیگری )مانند فیلم، مجموعه اسالید و ...( عالوه بر

، مشخصات آن را ذکر کنید و به دانشجویان معرفی کنید منبع درسیکتاب فوق یا به تنهایی به عنوان 

 آن را ضمیمه نمایید: فایل

 
 و ... است. های دیگر دانشگاهروی سامانهبر اری شده ذمحتوای بارگ، جزوه، فیلم آموزشیاسالید پاور پوینت، منظور  *

 

  منبع در صورتی که در نظر دارید محتوای دیگری )مانند کتاب، مجموعه اسالید، جزوه و ...( را به عنوان

، مشخصات کامل آن را ذکر کنید. )در سامانه قسمتی جداگانه برای به دانشجویان معرفی کنید مطالعه بیشتر

 این موارد در نظر گرفته شده است.(

.  

 آزمون های خود ارزيابی 

 خیر   بلی   اید؟آزمون در نظر گرفته . آیا برای درس خود1

 ها را ذکر کنید.در صورت وجود تعداد و نوع خودآزمون 

فمهلت ارائه بازخورد به تکالی مهلت پاسخ دادن دانشجویان نوع آزمون عنوان آزمون شماره  

 مثال

ازمون مبحث 

امه نیازسنجی در برن

 درسی

تستی چهار 

 جوابی
  

 

 

 

 

   

 

 

 های دانشجويانتکالیف و پروژه 

 طول ترم فیتکال 

    

 شماره
عنوان 

 تکلیف
 شرح تکلیف

مهلت پاسخ 

دادن 

 دانشجویان

 مهلت فیدبک

 دادن مدرس

ارائه  هدف از

 تکلیف

      



 

 

 پروژه درسی 

 خیر   بلی   اید؟در نظر گرفته/میان ترم . آیا برای درس خود پروژه پایان ترم 1

 در صورت پاسخ مثبت شرح مختصر و هدف از ارائه آن را بنویسید:           

 مشخصات آن متعاقبا اعالم خواهد شد.

 یریادگي یها تیفعال ريسا 

مباحثه دقت  تیو هدا ی(، وجود دارد. اگر در طراحرهمزمانیاتاق بحث )غ یسامانه امکان فعال ساز در

به  لی. در صورت تمادینما یادیکمک ز انیدر دانشجو یتواند به پرورش تفکر انتقاد-یانجام شود م یکاف

 :دیینما لیرا تکم ریامکان موارد ز نیاستفاده از ا

 )اتاق بحث )فورم 

 مشخصات آن متعاقبا اعالم خواهد شد. بحث: موضوع

 ارزشیابی دانشجويان

 بارم نمره موارد ارزشیابی

 11 آزمون میان ترم

 11 آزمون پایان ترم

 

 مقررات 

  

                    



 

 ردیف
 تاریخ ارائه

 حضوری دکتر امیرخانی بافت پوششی

 
 پروژكتور اساليد

 ،ويدوئوپروژكتور

  

 

 کوئیز

 پرسش

 و پاسخ

 آزمون پايانی

 

 بافت همبند

 حضوری دکتر امیرخانی

 پروژكتور اساليد

 ،ويدوئوپروژكتور
 

 کوئیز

 پرسش

 و پاسخ

 آزمون پايانی

 

 

 بافت همبند

 حضوری دکتر امیرخانی

  كامپیوتر و

 کوئیز

 پرسش

 و پاسخ

 آزمون پايانی

 

 بافت عضالنی

امیرخانیدکتر   حضوری 

 پروژكتور اساليد

 ،ويدوئوپروژكتور
 

 کوئیز

 پرسش

 و پاسخ

 آزمون پايانی

 

 بافت عصبی

 حضوری دکتر امیرخانی

  كامپیوتر و

 کوئیز

 پرسش

 و پاسخ

 آزمون پايانی

 

 آسیب سلولی

 حضوری دکتر اخضری

 پروژكتور اساليد

 ،ويدوئوپروژكتور
 

 کوئیز

 پرسش

 و پاسخ

 آزمون پايانی

 

سازگاری و 

 مرگ سلولی
 حضوری دکتر اخضری

 كامپیوتر و
 

 کوئیز

 پرسش

 و پاسخ

 آزمون پايانی



 

 التهاب حاد

 دکتر اخضری

 حضوری

 پروژكتور اساليد

 ،ويدوئوپروژكتور
 

 کوئیز

 پرسش

 و پاسخ

 آزمون پايانی

 

 التهاب مزمن

 دکتر اخضری

 حضوری

  كامپیوتر و

 کوئیز

 پرسش

 و پاسخ

 آزمون پايانی

 

 ترمیم بافتی

 دکتر اخضری

 حضوری

 پروژكتور اساليد

 ،ويدوئوپروژكتور
 

 کوئیز

 پرسش

 و پاسخ

 آزمون پايانی

اختالالت  

 همودینامیک

 دکتر اخضری

 حضوری

 كامپیوتر و
 

 کوئیز

 پرسش

 و پاسخ

 آزمون پايانی

اختالالت  

 هموستاز

 دکتر اخضری

 حضوری

 پروژكتور اساليد

  ،ويدوئوپروژكتور

 کوئیز

 پرسش

 و پاسخ

 آزمون پايانی

 

 تومور

 دکتر اخضری

 حضوری

  كامپیوتر و

 کوئیز

 پرسش

 و پاسخ

 پايانیآزمون 

 

 


