
 
 

 

  

 

 
 

 ترکیبی  (lesson Planروزانه )طرح درس 

 جلسه اول
 

 کارشناسی پیوسته اتاق عملمقطع / رشته تحصیلی:             اتاق عملگروه آموزشی:                                      پرستاری:  دانشکد

 32/6/100تاريخ ارائه درس : 100-104سال تحصیلی  :  

 42-41روز:   سه شنبه                           ساعت: آسیب شناسی و بافت شناسینام درس )واحد(  :  

 عملی 0.1نظری و  4.1نوع واحد:
 

 ۰۲تعداد دانشجويان  :

 مسئول درس:خانم ايزانلو 3تعداد واحد:

 مدرس:خانم  ايزانلو دقیقه ۰۲مدت کالس: 

 100شهريور بازنگری:تدوين /  تاريخ

 

 عنوان جلسه : بافت پوششی

و چگونگي آنها در بدن به منظور پيي بيندن بيه اييساي مياختااني ادسيا ودميتگانهاي  ونيا ون و  پوششي شناخت انواع بافتهاي اصليهدف کلی جلسه :  

 مي باشد اختالالت آنها

 

 اهداف اختصاصی : دانشجو باید بتواند:
 .انواع بافت ناي پوششي را نام ببند 

 .بافت پوششي ماده را بن روي الم نشان دند 
 .بافت پوششي مطبق را بن روي الم نشان دند 
 .بافت پوششي متغین را بن روي الم نشان دند 

 روش آموزش :  مجازی         

 سامانه نوید -امکانات آموزشی :  نرم افزار های مجازی سازی

 فعالیت آموزشی :   پروژه        

 عنوان و نوع آزمون : مجازی میانترم

 انتشارات  لبان  -آخنین مال انتشار -رادبافت شنامي دکتن يعفن ملیااني منبع درس :

 

 دقیقه  1    :مدت زمان (جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.صرفا )این قسمت :    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 41مدت زمان :   

 دقیقهمدت زمان :    

 دقیقه41مدت زمان:      

  دقیقه 1مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ريزی درسی و آموزشی

 
 گروه اتاق عمل

 



 
 
 
 
 

 جلسه دوم

 :  پرستاری                                     گروه آموزشی: اتاق عمل             مقطع / رشته تحصیلی:کارشناسی پیوسته اتاق عملدانشکد

 20/6/100تاريخ ارائه درس : 100-104سال تحصیلی  :  

 42-41روز:   سه شنبه                           ساعت: آسیب شناسی و بافت شناسینام درس )واحد(  :  

 عملی 0.1نظری و  4.1نوع واحد:
 

 ۰۲تعداد دانشجويان  :

 مسئول درس:خانم ايزانلو 3تعداد واحد:

 مدرس:خانم  ايزانلو دقیقه ۰۲مدت کالس: 

 100شهريور تاريخ تدوين / بازنگری:

 

 بافت همبندعنوان جلسه : 

و چگونگي آنها در بدن به منظور پي بندن به ايساي ماختااني ادسا ودمتگانهاي  ونا ون و اختالالت  نابند شناخت انواع بافتهاي اصليهدف کلی جلسه :  

 مي باشد آنها

 

 دانشجو باید بتواند:اهداف اختصاصی : 
  ببند.انواع بافت ناي نابند را نام 

 دند شنح را آن انواع و غسنوف. 

 دند توضیح را مازي امتخوان امتخوان، بافت. 
 .بافت دسنوف را بن روي الم نشان دند 
 .بافت امتخوان را بن روي الم نشان دند 

 ببند نام را خون دننده تشکیل ايساي. 

 دند شنح را آن تنکیب و پالماا. 

 دند شنح را آن ماختاان و قنمن  لبول. 

 دند شنح را آن وظایف و مفید  لبول. 

 دند توضیح را آن نقش و پالکت. 
 .ايساي خون را بن روي الم نشان دند 

 

 

 روش آموزش :  مجازی         

 سامانه نوید -نرم افزار های مجازی سازیامکانات آموزشی :  

 فعالیت آموزشی :   پروژه        

 مجازی میانترمعنوان و نوع آزمون : 

 انتشارات  لبان  -آخنین مال انتشار -رادبافت شنامي دکتن يعفن ملیااني : منبع درس

 

    : دقیقه  1مدت زمان:     )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 41مدت زمان :   

 مدت زمان :    دقیقه

 دقیقه41مدت زمان:      

  دقیقه 1مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 



 
 
 
 
 
 

 جلسه سوم

 :  پرستاری                                     گروه آموزشی: اتاق عمل             مقطع / رشته تحصیلی:کارشناسی پیوسته اتاق عملدانشکد

 6/7/100تاريخ ارائه درس : 100-104سال تحصیلی  :  

 42-41روز:   سه شنبه                           ساعت: آسیب شناسی و بافت شناسینام درس )واحد(  :  

 عملی 0.1نظری و  4.1نوع واحد:
 

 ۰۲تعداد دانشجويان  :

 مسئول درس:خانم ايزانلو 3تعداد واحد:

 مدرس:خانم  ايزانلو دقیقه ۰۲مدت کالس: 

 100شهريور تاريخ تدوين / بازنگری:

 
 

 بافت همبندعنوان جلسه : 

و چگونگي آنها در بدن به منظور پيي بيندن بيه اييساي مياختااني ادسيا ودميتگانهاي  ونيا ون و  نابند شناخت انواع بافتهاي اصلي  هدف کلی جلسه :  

 مي باشد اختالالت آنها

 

 دانشجو باید بتواند:اهداف اختصاصی : 
  نام ببند.انواع بافت ناي نابند را 

 دند شنح را آن انواع و غسنوف. 

 دند توضیح را مازي امتخوان امتخوان، بافت. 
 .بافت دسنوف را بن روي الم نشان دند 
 .بافت امتخوان را بن روي الم نشان دند 

 ببند نام را خون دننده تشکیل ايساي. 

 دند شنح را آن تنکیب و پالماا. 

 دند شنح را آن ماختاان و قنمن  لبول. 

 دند شنح را آن وظایف و مفید  لبول. 

 دند توضیح را آن نقش و پالکت. 
 .ايساي خون را بن روي الم نشان دند 

 

 

 روش آموزش :  مجازی         

 سامانه نوید -امکانات آموزشی :  نرم افزار های مجازی سازی

 فعالیت آموزشی :   پروژه        

 عنوان و نوع آزمون : مجازی میانترم

 انتشارات  لبان  -آخنین مال انتشار -رادبافت شنامي دکتن يعفن ملیااني منبع درس :

 

    : دقیقه 1مدت زمان:      )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 41مدت زمان :   

 دقیقه  مدت زمان :  

 دقیقه41مدت زمان:      

  دقیقه 1مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جلسه چهارم

 :  پرستاری                                     گروه آموزشی: اتاق عمل             مقطع / رشته تحصیلی:کارشناسی پیوسته اتاق عملدانشکد

 42/7/100درس : تاريخ ارائه 100-104سال تحصیلی  :  

 42-41روز:   سه شنبه                           ساعت: آسیب شناسی و بافت شناسینام درس )واحد(  :  

 عملی 0.1نظری و  4.1نوع واحد:
 

 ۰۲تعداد دانشجويان  :

 مسئول درس:خانم ايزانلو 3تعداد واحد:

 مدرس:خانم  ايزانلو دقیقه ۰۲مدت کالس: 

 100شهريوربازنگری:تاريخ تدوين / 

 

 بافت عضالنیعنوان جلسه : 

و چگونگي آنها در بدن به منظور پيي بيندن بيه اييساي مياختااني ادسيا ودميتگانهاي  ونيا ون و دسالني  شناخت انواع بافتهاي اصليهدف کلی جلسه :  

 مي باشد اختالالت آنها

 

 دانشجو باید بتواند:اهداف اختصاصی : 
  دسالني را نام ببند.انواع بافت ناي 

 دند شنح را قلبي یا غین ارادي مخطط مانیچه ارادي، غین صاف مانیچه امکلتي، یا ارادي مخطط مانیچه ماختاان. 

 .بافت دسالني مخطط را بن روي الم نشان دند 

 .بافت دسالني صاف را بن روي الم نشان دند 

 .بافت دسالني قلب را بن روي الم نشان دند 

 

 

 روش آموزش :  مجازی         

 سامانه نوید -امکانات آموزشی :  نرم افزار های مجازی سازی

 فعالیت آموزشی :   پروژه        

 عنوان و نوع آزمون : مجازی میانترم

 انتشارات  لبان  -آخنین مال انتشار -رادبافت شنامي دکتن يعفن ملیااني منبع درس :

 

    : دقیقه 1مدت زمان:      صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.()این قسمت مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 41مدت زمان :   

 مدت زمان :    دقیقه

 دقیقه41مدت زمان:      

  دقیقه 1مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 



 
 
 
 
 
 

 جلسه پنجم

 پرستاری                                     گروه آموزشی: اتاق عمل             مقطع / رشته تحصیلی:کارشناسی پیوسته اتاق عمل:  دانشکد

 30/7/100تاريخ ارائه درس : 100-104سال تحصیلی  :  

 42-41ساعت: روز:   سه شنبه                           آسیب شناسی و بافت شناسینام درس )واحد(  :  

 عملی 0.1نظری و  4.1نوع واحد:
 

 ۰۲تعداد دانشجويان  :

 مسئول درس:خانم ايزانلو 3تعداد واحد:

 مدرس:خانم  ايزانلو دقیقه ۰۲مدت کالس: 

 100شهريور تاريخ تدوين / بازنگری:

 

 بافت عصبیعنوان جلسه : 

آنها در بدن به منظور پي بندن به ايساي ماختااني ادسا ودمتگانهاي  ونا ون و اختالالت و چگونگي دصبي  شناخت انواع بافتهاي اصليهدف کلی جلسه :  

 مي باشد آنها

 

 دانشجو باید بتواند:اهداف اختصاصی : 
 .انواع بافت ناي دصبي را نام ببند 

 دند شنح را نورون یک ماختاان و بنده نام را دصبي ملول انواع. 

 دند شنح را آن انواع و دصبي رشته. 

 دند توضیح را آن انواع و میناپس. 

 دند شنح را دصبي دمتگاه محافظ ناي ملول. 

 .ملول ناي بافت دصبي را بن روي الم نشان دند 

 

 

 روش آموزش :  مجازی         

 سامانه نوید -امکانات آموزشی :  نرم افزار های مجازی سازی

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          

 آزمون : مجازی میانترمعنوان و نوع 

 انتشارات  لبان  -آخنین مال انتشار -رادبافت شنامي دکتن يعفن ملیااني منبع درس :

 

    : دقیقه 1مدت زمان:      )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 41مدت زمان :   

 مدت زمان :    دقیقه

 دقیقه41مدت زمان:      

  دقیقه 1مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 جلسه ششم
 

 :                                                   گروه آموزشی:                                         مقطع / رشته تحصیلی:دانشکده

 تاريخ ارائه درس : سال تحصیلی  :  

 روز:                              ساعت: نام درس )واحد(  :  آسیب شناسی

 نوع واحد:
 

 تعداد دانشجويان  :

 مسئول درس: تعداد واحد:

 اخضریدکتر  :مدرس دقیقه 00مدت کالس: 

 تاريخ تدوين/بازنگری:

. 

 عنوان درس :  پاسخ سلول به استرس

 آشنائی با مفاهیم و عوامل ایجاد کننده استرس و نحوه سازگاری بدنهدف کلی درس :  

 
اهداف جزئی : علل  ومکانیسم آسیب سلولی ، سازگاری سلولی ، اتواع آسیب و نکروز ، 

 مرگ برنامه ریزی شده یا آپوپتوز ، تجمعات داخل سلولی و فرآیند پیری سلولی

 روش آموزش :      پاور پوینت        

 امکانات آموزشی : 

 پاتولوؤی رابینز  منبع درس  :

  مدت زمان:      دقیقه مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان:      دقیقه

  مدت زمان :    دقیقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 مدت زمان :    دقیقه  ارزشیابی درس 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 جلسه هفتم
 
 

 :                                                   گروه آموزشی:                                         مقطع / رشته تحصیلی:دانشکده

 درس :تاريخ ارائه  سال تحصیلی  :  

 روز:                              ساعت: نام درس )واحد(  :  آسیب شناسی

 نوع واحد:
 

 تعداد دانشجويان  :

 مسئول درس: تعداد واحد:

 اخضریدکتر  :مدرس دقیقه 00مدت کالس: 

 تاريخ تدوين/بازنگری:

 عنوان درس :  پاسخ سلول به استرس

 و عوامل ایجاد کننده استرس و نحوه سازگاری بدن آشنائی با مفاهیمهدف کلی درس :  

 
اهداف جزئی : علل  ومکانیسم آسیب سلولی ، سازگاری سلولی ، اتواع آسیب و نکروز ، 

 مرگ برنامه ریزی شده یا آپوپتوز ، تجمعات داخل سلولی و فرآیند پیری سلولی

 روش آموزش :      پاور پوینت        

 امکانات آموزشی : 

 پاتولوؤی رابینز  منبع درس  :

  مدت زمان:      دقیقه مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان:      دقیقه

  مدت زمان :    دقیقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقهمدت زمان :      ارزشیابی درس 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 جلسه هشتم

 
 

 :                                                   گروه آموزشی:                                         مقطع / رشته تحصیلی:دانشکده

 تاريخ ارائه درس : سال تحصیلی  :  

 ساعت:          روز:                     نام درس )واحد(  :  آسیب شناسی

 نوع واحد:
 

 تعداد دانشجويان  :

 مسئول درس: تعداد واحد:

 اخضریدکتر  :مدرس دقیقه 00مدت کالس: 

 تاريخ تدوين/بازنگری:

 عنوان درس :  التهاب حاد و مزمن

 آشنائی با مفاهیم و عوامل ایجاد کننده التهاب هدف کلی درس :  

 
التهاب سلولی ، انواع التهاب و تفاوت آنها  ، مراحل و اهداف جزئی : علل  ومکانیسم 

مکانیسم التهاب حاد  ، عوامل سلولی و واسطه های مشتق از پالسما ،  تظاهرات سیستمیک 
 التهاب ، نقص در التهاب ، التهاب مزمن

 روش آموزش :      پاور پوینت        

 امکانات آموزشی : 

 پاتولوؤی رابینز  منبع درس  :

  مدت زمان:      دقیقه مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان:      دقیقه

  مدت زمان :    دقیقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 مدت زمان :    دقیقه  ارزشیابی درس 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 جلسه نهم
 
 

 :                                                   گروه آموزشی:                                         مقطع / رشته تحصیلی:دانشکده

 تاريخ ارائه درس : سال تحصیلی  :  

 روز:                              ساعت: نام درس )واحد(  :  آسیب شناسی

 نوع واحد:
 

 تعداد دانشجويان  :

 مسئول درس: تعداد واحد:

 اخضریدکتر  :مدرس دقیقه 00مدت کالس: 

 تاريخ تدوين/بازنگری:

 عنوان درس :  التهاب حاد و مزمن

 آشنائی با مفاهیم و عوامل ایجاد کننده التهاب هدف کلی درس :  

 
تفاوت آنها  ، مراحل و اهداف جزئی : علل  ومکانیسم التهاب سلولی ، انواع التهاب و 

مکانیسم التهاب حاد  ، عوامل سلولی و واسطه های مشتق از پالسما ،  تظاهرات سیستمیک 
 التهاب ، نقص در التهاب ، التهاب مزمن

 روش آموزش :      پاور پوینت        

 امکانات آموزشی : 

 پاتولوؤی رابینز  منبع درس  :

  مدت زمان:      دقیقه مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان:      دقیقه

  مدت زمان :    دقیقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 مدت زمان :    دقیقه  ارزشیابی درس 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 جلسه دهم
 
 

 گروه آموزشی:                                         مقطع / رشته تحصیلی:                                    :               دانشکده

 تاريخ ارائه درس : سال تحصیلی  :  

 روز:                              ساعت: نام درس )واحد(  :  آسیب شناسی

 نوع واحد:
 

 تعداد دانشجويان  :

 مسئول درس: واحد:تعداد 

 اخضریدکتر  :مدرس دقیقه 00مدت کالس: 

 تاريخ تدوين/بازنگری:

 عنوان درس :  ترمیم بافتی

 آشنائی با مفاهیم و عوامل ایجاد کننده ترمیم ،  بازسازی و ترمیمهدف کلی درس :  

 
سلول اهداف جزئی : تعریف و تفاوت بازسازی و ترمیم ، مکانیسم ترمیم ، چرخه سلولی ، 

 بنیادی، فاکت.رهای رشد ،التیام با روند اولیه و ثانویه

 روش آموزش :      پاور پوینت        

 امکانات آموزشی : 

 پاتولوؤی رابینز  منبع درس  :

  مدت زمان:      دقیقه مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان:      دقیقه

  مدت زمان :    دقیقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 مدت زمان :    دقیقه  ارزشیابی درس 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 جلسه يازدهم
 
 

 مقطع / رشته تحصیلی:         :                                                   گروه آموزشی:                                دانشکده

 تاريخ ارائه درس : سال تحصیلی  :  

 روز:                              ساعت: نام درس )واحد(  :  آسیب شناسی

 نوع واحد:
 

 تعداد دانشجويان  :

 مسئول درس: تعداد واحد:

 اخضریدکتر  :مدرس دقیقه 00مدت کالس: 

 تاريخ تدوين/بازنگری:

 درس :  اختالالت همودینامیک ، ترومبوز و شوکعنوان 

 آشنائی با مفاهیم و عوامل ایجاد کننده تعادل مایعات در بدن ، معرفی هوستازهدف کلی درس :  

 
اهداف جزئی : اختالالت عدم تعادل همودینامیک خون و مایعات و علل ایجاد ، معرفی شوک ، 

ترومبوزو انواع آن ،  افزایش انعقاد پذیری ، نقس سلول اپیتلیال و فاکتورهای 
 انعقادی و پالکت ، 

 روش آموزش :      پاور پوینت        

 امکانات آموزشی : 

 پاتولوؤی رابینز  منبع درس  :

  مدت زمان:      دقیقه مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان:      دقیقه

  مدت زمان :    دقیقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 مدت زمان :    دقیقه  ارزشیابی درس 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 جلسه دوازدهم

 
 

 :                                                   گروه آموزشی:                                         مقطع / رشته تحصیلی:دانشکده

 تاريخ ارائه درس : سال تحصیلی  :  

 ساعت:روز:                               نام درس )واحد(  :  آسیب شناسی

 نوع واحد:
 

 تعداد دانشجويان  :

 مسئول درس: تعداد واحد:

 اخضریدکتر  :مدرس دقیقه 00مدت کالس: 

 تاريخ تدوين/بازنگری:

 عنوان درس :  نئوپالسم 

 آشنائی با مفاهیم و عوامل ایجاد کننده بدخیمی و انواع و تعریف هدف کلی درس :  

 
اهداف جزئی : تعریف انواع تومور خوش خیم و بدخیم ، عوامل ایجاد بدخیمی ، عوامل 

 طبیعی سرکوبگر تومور ، شاخص های شناسائی تومور در بدن 

 روش آموزش :      پاور پوینت        

 امکانات آموزشی : 

 پاتولوؤی رابینز  منبع درس  :

  مدت زمان:      دقیقه مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان :    دقیقه

 مدت زمان:      دقیقه

  مدت زمان :    دقیقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 مدت زمان :    دقیقه  ارزشیابی درس 

 
 
 
 
 


