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

 یگفتاردرمان -کارشناسی تحصیلی: یرشتهمقطع و ، علوم پايه توان بخشی گروه آموزشی: ،علوم توان بخشی دانشکده:

 ندارد یش نیاز:پ  نظری نوع واحد:          2 تعداد واحد: بافت شناسی و آسیب شناسینام درس: 
 ساختمان ابن سینامکان برگزاری:   ساعت:  زمان برگزاری کالس: روز: 

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

 دهید(شرح دوره: )لطفا شرح 

سلولی و بافتی اندام  سب های  سان و کارکرد هر يک از آنها، آ ساختار بافت های مختلف بدن ان شجويان با  در اين درس دان

های مختلف بدن انســان و عوامب بیماری زا آشــنا می شــوند تا به کمک اين ابالعان بتوانند مفاهی  نظری مربور به درس 

 درمانی را بهتر درک کنند.های پايه و درس های تخصصی رشته گفتار 

 

 هدف کلی: )لطفا شرح دهید(

سان و  سی بافت های مختلف بدن ان شنا سیب  شنايی با آ سان و ويژگی هر يک از آنها، آ شنايی با بافت های مختلف بدن ان آ

 .عوامب گوناگون بیماری زا

 

 اهداف بینابینی:)در واقع همان اهداف کلی برح 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.(قابب تقسی  شدن به اجزای اختصاصی اهداف بینابینی

  آشنايی با ساختمان سلول، تقسی  سلولی و فعالیت های زيستی سلول ها 

  آشنايی با انواع بافت ها: بافت پوششی، عصبی، استخوانی و عضالنی 

 آشنايی با بافت شناسی دستگاه عصبی مرکزی، مخ، مخچه، دستگاه عصبی خودکار و مايع مغزی نخاعی 

  ونی و غدد لنفاویآشنايی با بافت شناسی خون، انواع سلول های خ 

  آشنايی با بافت شناسی اندام های دهانی: زبان، دندان ها، لثه ها، گونه ها، لب، حلق و کام 

 آشنايی با بافت شناسی دستگاه تنفس: بینی، حنجره، نای، نايژه ها و شش ها 

 آشنايی با آزار سلولی و اختالالن ژنتیکی 

 سیون، نکروز و ...آشنايی با انواع اختالالن سلولی: آتروفی، دژنرا 

  آشنايی با التهاب و ترمیمی: واکنش های عروقی در التهاب حاد، نشانه های التهاب حاد، التهاب تحت

 حاد، سلول های التهابی، ترمیمی و انواع آن، دژنرسانس

 )آشنايی با اختالالن ايمنی )ايمونولوژيک 

 ،انفارکتوس، آمبولی و انواع آن، ترومبوز  آشنايی با اختالالن آب و الکتروتیت ها و گردش خون،: ايسکمی

 و انواع آن، پرخونی، خونريزی )آنوريس ، آنژيوم، تصلب شرايین(، شوک و انواع آن

 آشنايی با بیماری های ويروسی، مننژيت، آنسفالیت و ساير عفونت های ويروسی 

 آشنايی با بیماری های میکروبی 

  ها و علب آنهاآشنايی با انواع تومورها، ببقه بندی، ويژگی 

 آشنايی با هیپرتروفی و هیپرپالزی 
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 های تدريس:شیوه

 ■پرسش و پاسخ   سخنرانی برنامه ريزی شده   ■سخنرانی

 (TBLيادگیری مبتنی بر تی )  (PBLيادگیری مبتنی بر حب مسئله)  ■بحث گروهی

 -----------------ساير موارد )لطفاً نام ببريد( 

 

 

 دانشجو: )لطفا شرح دهید(وظايف و تکالیف 

در پايان اين دوره دانشجو بايد بتواند بافت های مختلف بدن و دستگاه گفتاری را نام برده و در هر قسمت مثالی از آنها بزند 

 و در صورن آسیب هر يک از اين بافت ها بتواند نوع آسیب را شرح داده و ارتبار آن با اختالالن گفتاری را بیان نمايد و انواع

 آسیب های وارده به بافت ها را ببقه بندی نموده و با مقايسه عالي  بالینی با تظاهران بافتی به نوع ضايعه پی ببرد.

 

 وسايب کمک آموزشی:  

   ■پروژکتور اساليد  تخته و گچ  وايت برد

 --------------ساير موارد  )لطفاً نام ببريد( 

 

 ب(نحوه ارزشیابی و درصد نمره: )از نمره ک

   درصد نمره ------آزمون پايان ترم■   درصد نمره ------آزمون میان ترم ■

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

 ----------ساير موارد )لطفاً نام ببريد( 

 

 نوع آزمون

  غلط -حیحص جور کردنی          ■ایچندگزينه       پاسخ کوتاه     تشريحی

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

  

 منابع پیشنهادی برای مطالعه: )لطفا نام ببريد(:

 :منابع انگلیسی -

 چاپی 
 

 اينترنتی 
 

 

 منابع فارسی:

 بافت شناسی پايه جان کوئیرا، بافت شناسی رجحان، بافت شناسی پوستی چاپی 

 آسیب شناسی رابینز

 

 اينترنتی 
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 جدول هفتگی کلیان  ارائهی درس

 استاد مربور عنوان مطالب جلسه

  تعريف بافت شناسی، مقدمه ای بر ساختمان پروتئین ها 1

  ارتبار سلول ها با يکديگر، ورود و خروج مواد در سلول 2

  اسکلت سلولی، انواع بافت، بافت پوششی 3

  خارج سلولیادامه بافت پوششی، تعريف بافت همبند و انواع آن، ماتريکس  4

  بافت همبند حقیقی، بافت همبند ويژه، بافت چربی، غضروف 5

  بافت استخوانی، بافت عضله اسکلتی 6

  بافت عضله صاف و قلبی، مقدمه ای بر بافت عصبی 7

  بافت عصبی 8

  مقدمه ای بر آسیب شناسی، انواع آسیب، تطابق با آسیب 9

  التهاب و انواع آن، تومورها 10

  بافت خونی و آسیب شناسی آن، لنف و سیست  ايمنی 11

  نکروز و انواع آن، شوک و انواع آن 12

  بیماری های مادرزادی و اکتسابی سیست  عروقی 13

  ديابت و تصلب شرايین 14

 


