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واحدی( 2ساعتي برای یک درس  2جلسه ی  17)برای یک دوره درس کامل، برای مثال:      
 

 وتراپیفیزي -کارشناسیتحصیلی: یرشتهمقطع و       ، علوم پايه توان بخشیگروه آموزشی:     ،علوم توان بخشیدانشکده:

 فیزيولوژِی عمومی، تشريح عمومی و اعصابیش نیاز:پ - نظری ع واحد:نو   2تعداد واحد:  آسیب شناسی عمومینام درس: 
 ساختمان ابن سینامکان برگزاری:   30/13ساعت:  شنبه   زمان برگزاری کالس: روز: 

 دکتر وثاقی مدرسین )به ترتیب حروف الفبا(:  دکتر وثاقی  مسئول درس:  تعداد دانشجويان:

 دوره: )لطفا شرح دهید(شرح 

شجويان شوند تا به کمک  با مکانیسم های عمومی در اين درس دان شنا می  سلولی و بافتی و عوامل بیماری زا آ سیب های  آ

 را بهتر درک کنند. فیزيوتراپیاين اطالعات بتوانند مفاهیم نظری مربوط به درس های پايه و درس های تخصصی رشته 

 

 شرح دهید( هدف کلی: )لطفا

نحوه آسیب رسانی فیزيکی، شیمیايی يا سلولی و دسته بندی عالئم آسیب در صورت بروز التهاب بصورت عمومی و فراگیری 

 اختصاصی هر بافت. 

 

 اهداف بینابینی:)در واقع همان اهداف کلی طرح درس است(
هدف کلی به اجزای تخصصی است که نسبت به اهداف کلی روشن تر و شفاف تر است و محورهای اصلی برنامه را نشان می دهد.  شکستن)منظور

 تری به نام اهداف ويژه است که در واقع همان اهداف رفتاری اند.(اهداف بینابینیقابل تقسیم شدن به اجزای اختصاصی

 یکیو اختالالت ژنت یبا آزار سلول يیآشنا 

 نکروز و .. ون،یدژنراس ،ی: آتروفیبا انواع اختالالت سلول يیآشنا 

  آشنايی با انواع مرگ سلولی و تغییرات بعد از آن 

 . یپرپالزیو ه یپرتروفیبا ه يیآشنا 

 آشنايی با آتروفی و دژنرسانس سلول 

 التهاب تحت التهاب حاد،  یدر التهاب حاد، نشانه ها یعروق ی: واکنش هایمیبا التهاب و ترم يیآشنا

 و انواع آن یمیترم ،یالتهاب یحاد، سلول ها

 (کيمونولوژي)ا یمنيبا اختالالت ا يیآشنا 

 ز و انواع آن، ترومبو یانفارکتوس، آمبول ،یسکميها و گردش خون،: ا تیلبا اختالالت آب و الکترو يیآشنا

  یزيخونر ،یو انواع آن، پرخون

 ها و علل آنها یژگيو ،یبا انواع تومورها، طبقه بند يیآشنا 

  آشنايی با آسیب شناسی دستگاه عروقی 

  آشنايی با شوک 

  آشنايی با ديابت 

 

 

 های تدريس:شیوه

 ■پرسش و پاسخ   سخنرانی برنامه ريزی شده   ■سخنرانی

 (TBLيادگیری مبتنی بر تیم)  (PBLيادگیری مبتنی بر حل مسئله)  ■بحث گروهی
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 -----------------ساير موارد )لطفاً نام ببريد( 

 

 

 وظايف و تکالیف دانشجو: )لطفا شرح دهید(

و در هر قسمت مثالی از آنها بزند و در صورت آسیب  را نام ببرد انواع راه های آسیب سلولیره دانشجو بايد در پايان اين دو

. انواع آسیب عروقی بیان نمايدرا حرکتی هر يک از اين بافت ها بتواند نوع آسیب را شرح داده و ارتباط آن با اختالالت 

مادزادی و اکتسابی را نام برده و عالئم آن را دسته بندی نمايد و با عالئم تفکیکی آنها آشنا شود. نحوه بیماری زای ديابت را 

 فرا گرفته و شوک ناشی از آنرا درک نمايد. با انواع شوک آشنا شده و نحوه آسیب زايی آنها را نام ببرد.

 

 وسايل کمک آموزشی:  

   ■پروژکتور اساليد  تخته و گچ  وايت برد

 ساير موارد: اينترنت پرسرعت، کامپیوتر، يکی از پلتفرم های آموزش مجازی )سامانه نويد(، بارگذاری فیلم های آموزشی 

 

 

 نحوه ارزشیابی و درصد نمره: )از نمره کل(

   درصد نمره ------يان ترمآزمون پا■   درصد نمره ------آزمون میان ترم■

 درصد نمره -----شرکت فعال در کالس ■   درصد نمره  -----انجام تکالیف 

 ، سخنرانی کوتاه با استفاده از مقاالت مرتبط به آسیب های بافت عضالنی ساير موارد )لطفاً نام ببريد( 

 

 

 نوع آزمون

  غلط -صحیح جور کردنی          ■ایچندگزينه ■پاسخ کوتاه   تشريحی

 -----------ساير موارد )لطفا نام ببريد( 

  

 منابع پیشنهاديبرای مطالعه: )لطفا نام ببريد(:

 :منابع انگلیسی-

 چاپی 
 

 منابع اينترنتی جهت ديدن تصاوير پاتولوژيکاينترنتی : 
 

 

 منابع فارسی:

 چاپی 

  رابینزآسیب شناسی عمومی 
 

 

 اينترنتی 
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 جدول هفتگی کلیات  ارائهی درس
 

 

 استاد مربوط عنوان مطالب جلسه

 دکتر وثاقی مقدمه ای بر آسیب شناسی،  1

 دکتر وثاقی انواع آسیب 2

 دکتر وثاقی تطابق با آسیب 3

 دکتر وثاقی پاتولوژی التهاب  4

 دکتر وثاقی تومورها 5

 دکتر وثاقی نکروز و انواع آن 6

 دکتر وثاقی پاتوفیزيولوژی شوک و انواع آن 7

 دکتر وثاقی پاتوفیزيولوژی بافت خونی بخش اول 8

 دکتر وثاقی پاتوفیزيولوژی بافت خونی بخش دوم 9

 دکتر وثاقی پاتوفیزيولوژی لنف و سیستم ايمنی 10

 دکتر وثاقی پاتوفیزيولوژيبیماری های مادرزادی و اکتسابی سیستم عروقی بخش اول 11

 دکتر وثاقی عروقی بخش دوم بیماری های مادرزادی و اکتسابی سیستم 12

 دکتر وثاقی پاتوفیزيولوژی ديابت بخش اول 13

 دکتر وثاقی پاتوفیزيولوژی ديابت بخش دوم 14

 

 

 
 

 

 


