
 فرم طرح درس دوره
 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستان

 

 لوژیفیزیوپاتو نام درس : 

 97-98نیمسال اول سال تحصیلی  تاریخ برگزاری : ترم 1 طول دوره :

 دانشکده بهداشت محل برگزاری : 2 تعداد واحد :

دکتر جهانبخش  -هنروردکتر محمدرضا  -عشقی نیا سمیرادکتر    :گروه مدرسین 

 دکتر امراله شریفی -اسدی

 : دکتر امراله شریفیمسئول درس

 فیزیولوژی پیش نیاز :

 فیزیولوژی گایتون -پاتوبیولوژی رابینز -طب داخلی هاریسون منابع : کارشناسی علوم تغذیه رشته و مقطع تحصیلی فراگیران :
 

 ف کلی :اهدا

 ی گوارش و کبدبیماریهابالینی روش های تشخیصی و درمانی تظاهرات آشنایی دانشجویان با پاتوفیزیولوژی،  .1

 آشنایی دانشجویان با پاتوفیزیولوژی، تظاهرات بالینی روش های تشخیصی و درمانی بیماریهای کلیه و مجاری ادراری .2

 ی تشخیصی و درمانی بیماریهای مغز و اعصابآشنایی دانشجویان با پاتوفیزیولوژی، تظاهرات بالینی روش ها .3

 آشنایی دانشجویان با پاتوفیزیولوژی، تظاهرات بالینی روش های تشخیصی و درمانی بیماریهای قلبی و عروقی .4

 آشنایی دانشجویان با پاتوفیزیولوژی، تظاهرات بالینی روش های تشخیصی و درمانی بیماریهای دستگاه تنفسی .5

 توفیزیولوژی، تظاهرات بالینی روش های تشخیصی و درمانی بیماریهای غدد و متابولیسمآشنایی دانشجویان با پا .6

 آشنایی دانشجویان با پاتوفیزیولوژی، تظاهرات بالینی روش های تشخیصی و درمانی بیماریهای متابولیک مادرزادی .7

 : در راستای هر هدف کلی، به اهداف رفتاری زیر دست یابند اهداف اختصاصی : دانشجویان پس از طی دوره باید

 

 شرح دهد، روش های تشخیصی و درمانی بیماریهای دستگاه گوارش و کبد را بالینی ، عالئم پاتوفیزیولوژیدانشجو باید قادر باشد  .1

 بیماریهای کلیه و مجاری ادراری را توضیح دهد.، روش های تشخیصی و درمانی بالینی ، عالئم پاتوفیزیولوژیدانشجو باید قادر باشد  .2

 ، روش های تشخیصی و درمانی بیماریهای مغز و اعصاب را توضیح دهد.بالینی ، عالئم پاتوفیزیولوژیدانشجو باید قادر باشد  .3

 .شرح دهد، روش های تشخیصی و درمانی بیماریهای قلب و عروق را بالینی ، عالئم پاتوفیزیولوژیدانشجو باید قادر باشد  .4

 توضیح دهد، روش های تشخیصی و درمانی بیماریهای دستگاه تنفسی را بالینی ، عالئم پاتوفیزیولوژیدانشجو باید قادر باشد  .5

 شرح دهد.، روش های تشخیصی و درمانی بیماریهای غدد و متابولیسم را بالینی ، عالئم پاتوفیزیولوژیدانشجو باید قادر باشد  .6

 .توضیح بدهد، روش های تشخیصی و درمانی بیماریهای متابولیک مادرزادی را بالینی ، عالئم پاتوفیزیولوژی دانشجو باید قادر باشد .7

 

 



 فهرست محتوا و ترتیب ارائه درس
 

 مدرس عناوین ساعت تاریخ ردیف

عشقی نیادکتر  ، عالئم بالینی، روش های تشخیصی و درمانی بیماریهای کلیه و مجاری  پاتوفیزیولوژی 10-12 03/07/96 1  

عشقی نیادکتر  ، عالئم بالینی، روش های تشخیصی و درمانی بیماریهای کلیه و مجاری  پاتوفیزیولوژی 10-12 10/07/96 2  

عشقی نیادکتر  ، عالئم بالینی، روش های تشخیصی و درمانی بیماریهای کلیه و مجاری  پاتوفیزیولوژی 10-12 17/07/96 3  

عشقی نیادکتر  مغز و اعصاب، عالئم بالینی، روش های تشخیصی و درمانی بیماریهای  پاتوفیزیولوژی 10-12 24/07/96 4  

 دکتر هنرور قلب و عروق ، عالئم بالینی، روش های تشخیصی و درمانی بیماریهای پاتوفیزیولوژی 10-12 01/08/96 5

 دکتر هنرور قلب و عروق ، عالئم بالینی، روش های تشخیصی و درمانی بیماریهای پاتوفیزیولوژی 10-12 08/08/96 6

 دکتر هنرور قلب و عروق ، عالئم بالینی، روش های تشخیصی و درمانی بیماریهای پاتوفیزیولوژی 10-12 15/08/96 7

 دکتر هنرور تنفسی ، عالئم بالینی، روش های تشخیصی و درمانی بیماریهای پاتوفیزیولوژی 10-12 22/08/96 8

 دکتر شریفی فوقانی دستگاه گوارش، عالئم بالینی، روش های تشخیصی و درمانی بیماریهای  پاتوفیزیولوژی 10-12 29/08/96 9

 دکتر شریفی تحتانی دستگاه گوارش، عالئم بالینی، روش های تشخیصی و درمانی بیماریهای  پاتوفیزیولوژی 10-12 06/09/96 10

 دکتر شریفی کبد و پانکراس ، عالئم بالینی، روش های تشخیصی و درمانی بیماریهای پاتوفیزیولوژی 10-12 13/09/96 11

 دکتر شریفی کبد و پانکراس ، عالئم بالینی، روش های تشخیصی و درمانی بیماریهای پاتوفیزیولوژی 10-12 20/09/96 12

 دکتر اسدی انواع دیابت ، عالئم بالینی، روش های تشخیصی و درمانی  پاتوفیزیولوژی 10-12 27/09/96 13

 دکتر اسدی انواع دیابت، عالئم بالینی، روش های تشخیصی و درمانی  پاتوفیزیولوژی 10-12 04/10/96 14

 دکتر اسدی بیماری های آدیسون، کوشینگ، گواتر، هیپر و هیپوتیروئیدیسم، عالئم بالینی، روش های تشخیصی و درمانی  پاتوفیزیولوژی 10-12 11/10/96 15

اسدی دکتر بیماری های متابولیک مادرزادی، عالئم بالینی، روش های تشخیصی و درمانی  پاتوفیزیولوژی 10-12 18/10/96 16  

   آزمون پایان ترم   17
  روش تدریس : 

 سخنرانی، پرسش و پاسخ                

  سیاست ها و قوانین کالس :
 حضور به موقع دانشجو در کالس درس الزامی است

 .استفاده از تلفن همراه در کالس درس ممنوع است

 : ایف و تکالیف دانشجوظو
 .درس و مشارکت در بحث هاحضور فعال در کالس                 

 .پیش نیاز )فیزیولوژی گایتون( هر مبحث و آمادگی قبل از جلسهمطالعه                   

 :در نمره پایانی آنسهم و درصد  روش ارزشیابی دانشجو

 نمره(.  5)مباحث هر استاد  جوابی 4نمره پایان ترم بصورت تستی  20           

 امتحانات در طول ترم و پایان ترم :تاریخ 

 طبق برنامه آموزش             

 منابع مطالعه 

 فیزیولوژی گایتون آخرین ویرایش -پاتوبیولوژی رابینز آخرین ویرایش -طب داخلی هاریسون آخرین ویرایش منابع اصلی :

  منابع برای مطالعه بیشتر :

 

 


