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 آسیب شناسی عمومی، بیماریهای التهابی و ترمیم، بیماریهای عفونی )میکروبی(عنوان درس : 
 و میکروبیولوژی یدانشجویان کارشناسی ارشد ایمنولوِژ مخاطبان:

 (یواحد التهاب و ترمیم و بیماریهای عفونی )میکروب 4/0واحد آسیب شناسی عمومی،  1 تعدادواحد:
 بعد از اتمام جلسه ساعت پاسخگویی به سواالت فراگیر:

 بافت شناسی  درس و پیش نیاز:
  نیمسال اول  –صبح  8-10شنبه  4روزهای زمان ارائه درس: 

 عترت جوادی راد مدرس : دکتر 
 

 هدف کلی درس :

 
 ف کلی جلسات : )جهت هر جلسه یک هدف(هداا

 (آشنایی با ترمینولوژی التهاب حاد و مزمن و ترمیم1
 عفونی، عوامل میکروبی و دسته بندی آنها و پاتوژنز آنها  disease( آشنایی با ترمینولوژی 2
 

  اهداف ویژه به تفکیک اهداف کلی هر جلسه:
 

  :اول اف ویژه جلسه اهد

 باشد : فرایند التهاب را به صورت کلی آگاه باشد و مثال های التهاب حاد و مزمن را بداند.در پایان دانشجو قادر 
 اهداف ویژه جلسه دوم و سوم و چهارم :

 در پایان دانشجو قادر باشد

 ( با عوامل میکروبی بیماریزا کامال آشنا بوده و فرایند ایجاد بیماری در هر گروه پاتوژن میکروبی را بشناسد.1
 سدهای دفاعی بدن میزبان )انسان( و راههای مقابله میکروبها با آن آشنا باشد. ( با2
( راههای خروج و ورود میکروب ها را به بدن انسان بداند و امکان انتقال هر گروه میکروبی را از فردی به فرد 3

 دیگر یا سایرین بشناسد.
 های التهابی بدن به عفونت های میکروبی )به عنوان عامل آسیب رسان( بشناسد.( انواع پاسخ4
 ( راههای تشخیصی آزمایشگاهی عفونت های میکروبی و جداسازی و شناسایی عامل ایتولوژیک آن را بداند.5
 

 منابع:

Basic pathology , Robbins , 2013 , 9 th edition 
 روش تدریس:

دانشجویان، توضیح اسالیدها توسط دانشجویان، ایجاد بحث های کاربرد بالینی اطالعات بحث متقابل با  –سخنرانی 
 به دست آمده 

 وسایل آموزشی :

 وایت بورد ، ویدئوپروژکتور، اسالیدهای پاورپوینت
 سنجش و ارزشیابی 

 سهم از نمره کل روش       آزمون
 )بر حسب درصد(

 ساعت تاریخ 

 9-10 جلسه سوم مطالعهمشوق برای  Short aswer کوئیز

 - - - ندارد ترم آزمون میان 

  MCQ 20 15/10/95 آزمون پایان ترم

حضور فعال در 
 کالس

    

 مقررات کالس و انتظارات از دانشجو:

 حضور فعال و به موقع در کالس و آمادگی برای پاسخگویی به سواالت طی درس و کوئیز-1
 شده به جای جزوه استاد یا منابع بی اعتبار استفاده از رفرانس های معتبر اعالم -2
 خاموش نمودن تلفن همراه در طی کالس-3
 احترام به سایر همکاران و همکالس ها و اساتید -4

 دانشکده: EDOنام و امضای مدیر گروه:                نام و امضای مسئول              نام و امضای مدرس: 

          دکتر مظاهر رمضانی               جوادی راد       عترت دکتر 

 تاریخ ارسال:                                   تاریخ ارسال :               تاریخ تحویل:                      



25/7/95                                             

 


