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 فیزیوپاتولوژی و بیماری داخلی
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   تحصیلی سال         دوم       اول   نیمسال

 

              56/61/62 :كالس پایان 52/1/61:كالس شروع

طبق هماهنگی با آموزش  :كالس برگزاری محل

   دانشکده

بق ط :امتحان ساعت و تاریخ

 برنامه آموزش

 طبق برنامه آموزش :امتحان برگزاری محل

 شرح درس:

و این بیماری های عمده خون، غدد، اعصاب و بافت همبند و علل، نحوه تشخیص و درمان آنها آشنا شود  اباین درس به دانشجو کمک می کند تا 

 .ه کار گیردآگاهی ها را در ارتباط با بارداری های همراه با اینگونه بیماری ها ب

  :كلي فده

 در هنگام سالمت و بیماری بویژه زنان باردار  شانشناخت نیازهای اساسی تشخیص حاالت -6

در کاربرد یافته های علمی و ارائه خدمات و آموزش به بیماران و یا زنان باردار و اسیب پذیر و فراهم آوردن کمک های پزشکی و ارجاع صحیح  -5

 موارد الزم 

ا و محدودیت های حرفه ای و پایبند بودن به رعایت موازین علمی و اخالقی و قانونی در هنگام ارائه خدمات به منظور حفظ تشخیص مسئولیت ه -3

 جان جان مادر و کودک تامین سالمت آنها 

 اهداف ویژه:

   فیزیوپاتولوژی و بیماری های داخلی خون -الف

  :هدف كلي درس

 ژپاتولوژی علل و تشخیص، درمان، پیش آگهی و پیشگیری از انواع بیماری های خون در بارداری و غیر بارداریآشنایی دانشجو با فیزیولوژی و فیزیولو 

 اهداف ویژه:

و تعریف کم خونی، اندکسهای گلبول قرمز، تقسیم بندی کم خونی، مکانیسم های جبرانی، عالئم و فیزیوپاتولوژی دانشجو بتواند به طور خالصه    .6

 را توضیح دهد. نشانه ها ی آنمی

 را توضیح دهد.  متابولیسم آهن و آنمی فقر آهن دانشجو بتواند به طور خالصه  .5

 دانشجو بتواند به طور خالصه  آنمی همولیتیک  را توضیح دهد. .3

 دانشجو بتواند به طور خالصه آنمی مگالو بالستیک بخصوص کمبود فوالت  را توضیح دهد. .4

 تولوژی گلبولهای سفید )لکوپنی، لکوسیتوز(  را توضیح دهد.دانشجو بتواند به طور خالصه فیزیوپا .2

 دانشجو بتواند به طور خالصه فیزیولوژی و فیزیوپاتولوژی هموستاز  را توضیح دهد. .1

 انواع اختالالت انعقادی  را توضیح دهد.فیزیوپاتولوژی دانشجو بتواند به طور خالصه  .7

 کاربرد و عوارض آنها  را توضیح دهد.دانشجو بتواند به طور خالصه فراورده های خونی و  .8



 دانشجو بتواند به طور خالصه فیزیوپاتولوژی تاالسمی و اصول تشخیص و درمان آن  را توضیح دهد. .6

 را توضیح دهد.  دانشجو بتواند نحوه برخورد و چگونگی اداره بیمار مبتال به خونریزی حاد و شوک .61

 را توضیح دهد.وسمی ها و مختصری از لنفوم ها فیزیوپاتولوژی  لدانشجو بتواند به طور خالصه   .66

 غددفیزیوپاتولوژِی و بیماری های داخلی  -ب

 هدف كلي:

در غیر حاملگی و  غدد، فیزیولوژی و فیزیوپاتولوژِی، علل، عالئم، تشخیص، درمان، پیش آگهی و پیشگیری بیماری آناتومیدانشجو بطور خالصه  

 .را توضیح دهد  حاملگی

 اهداف ویژه

تعاریف هورمون و آندوکرینولوژِ، سیستم فیدبکی، رسپتورها، کمبودهای هورمونی، افزایش هورمون و مقاومت به  بطور خالصه  انشجود .6

 را توضیح دهد. هورمون ها

 را توضیح دهد. بیماری های هیپوتاالموس و هیپوفیزفیزیوپاتولوژِی  فیزیولوژِی ودانشجو بطور خالصه  .5

، GHباط هیپوتاالموس و هیپوفیز ، هورمون های رها کننده، هورمون ها ی محرکه، افزایش و کاهش ارتدانشجو بطور خالصه   .3

 را توضیح دهد.آدنومهای هیپوفیز ) با فونکسیون و بدون فونکسیون ( ، افزایش پروالکتین، کم کاری هیپوفیزی و سندرم شیهان 

 را توضیح دهد. روئیدبیماری های تی فیزیوپاتولوژِی بتواند به طور خالصه دانشجو .4

 را توضیح دهد.دانشجو بتواند به طور خالصه فیزیوپاتولوژِی به طور خالصه  دیابت  .2

 دانشجو بتواند به طور خالصه فیزیوپاتولوژِی بیماری های غدد تناسلی را توضیح دهد. .1

 دانشجو بتواند به طور خالصه فیزیوپاتولوژِیبیماری های آدرنال را توضیح دهد. .7

 

 اعصابپاتولوژی و بیماری های داخلی  فیزیو -ج

 هدف كلي درس:

  در  مغز و اعصابآشنایی کامل با آناتومی، فیزیولوژی و فیزیوپاتولوژِی، علل، عالئم، تشخیص، درمان، پیش آگهی و پیشگیری بیماری های دستگاه

 غیر حاملگی و حاملگی

 اهداف ویژه :

 را توضیح دهد.دستگاه عصبی و مغز  وژیآناتومی ، فیزیول بتواند به طور خالصه  دانشجو .6

 را توضیح دهد. درد تشخیص و درمان آنهافیزیوپاتولوژی دانشجو بتواند به طور خالصه فیزیولوژِی و  .5

 را توضیح دهد.دانشجو بتواند به طور خالصه فیزیوپاتولوژی  اعصاب محیطی، تشخیص و درمان  انواع نوروپاتی  .3

 را توضیح دهد.صرع  یوپاتولوژیفیز دانشجو بتواند به طور خالصه .4

 گردش خون مغزی و ضایعات عروق مغزی را توضیح دهد. دانشجو بتواند به طور خالصه فیزیولوژی و فیزیوپاتولوژی .2

 دانشجو بتواند به طور خالصه فیزیوپاتولوژی صرع را توضیح دهد. .1

 ی صفحه محرکهرا توضیح دهد.دانشجو بتواند به طور خالصه فیزیوپاتولوژی انواع میوپاتی و بیماری ها .7

 دانشجو بتواند به طور خالصه فیزیوپاتولوژی مالتیپل اسکلروزیس را توضیح دهد. .8

 دانشجو بتواند به طور خالصه فیزیوپاتولوژی اختالالت دستگاه حرکتی را توضیح دهد. .6

 ارتی بدن را توضیح دهد.دانشجو بتواند به طور خالصه فیزیولوژِ ی و فیزیوپاتولوژی سیستم نباتی و اختالالت حر .61

 دانشجو بتواند به طور خالصه فیزیوپاتولوژی ضایعات فضاگیر مغز را توضیح دهد. .66

 دانشجو بتواند به طور خالصه فیزیوپاتولوژی افزایش فشار داخل جمجمه را توضیح دهد. .65

کردن محل ضایعات و تشخیص و درمان اغما  را توضیح دانشجو بتواند به طور خالصه اتیولوژی و فیزیوپاتولوژی و مکانیسم ایجاد اغما لوکالیزه  .63

 دهد.

 دانشجو بتواند به طور خالصه فیزیوپاتولوژی سرگیجه را توضیح دهد. .64

 دانشجو بتواند به طور خالصه فیزیوپاتولوژی بیماری های شایع دژنراتیو نظیر دمانس را توضیح دهد.  .62

 بافت همبندفیزیوپاتولوژِی و بیماری های داخلی  -د



 دف كلي درس:ه

  در غیر  بافت همبندآشنایی کامل با آناتومی، فیزیولوژی و فیزیوپاتولوژِی، علل، عالئم، تشخیص، درمان، پیش آگهی و پیشگیری بیماری های

 حاملگی و حاملگی

 اهداف ویژه:

ی  و فیزیوپاتولوژی بیماری های دانشجو بتواند به طور خالصه فیزیولوژِی بافت همبند  و ساختمان و بیومکانیک مفاصل و مایع مفصل .6

 روماتیسمی در بارداری و غیر بارداری را توضیح دهد.

 دانشجو بتواند به طور خالصه ایمونولوژِی و التهاب در بیماری های مفصلی را توضیح دهد. .5

 دانشجو بتواند به طور خالصه روش های تشخیصی آزمایشگاهی، اصول درمانی و توانبخشی را توضیح دهد. .3

جو بتواند به طور خالصه فیزیوپاتولوژی بیماری های دژنراتیو مفصلی، بیماری های التهابی کالژنوزها، تب روماتیسمی، آرتریت دانش .4

 روماتوئید را توضیح دهد.

 اریتماتوز ، روماتیسم پریودیک و میوزیت واسکولیت  را توضیح دهد. لوپوس دانشجو بتواند به طور خالصه فیزیوپاتولوژی .2

 تواند به طور خالصه فیزیوپاتولوژی بیماری های متابولیک مفصلی و عفونت های آن  را توضیح دهد.دانشجو ب .1

 :یسشیوه تدر

 سخنرانی، پرسش و پاسخ 

 :ابزار كمک آموزشي

 اسالید ، فیلم آموزشی ، ماکت ، وایت برد 

 :دانشجویان ارزشیابي شیوه

 %61: هو انجام تکالیف محول شرکت فعال و منظم در کالس

 %51امتحان دوره ای:

 %71امتحان پایان ترم:

 :زمانبندی جدول

 مدرسین جلسه موضوع ساعت تاریخ روز جلسه

-1 52/1/61 شنبه 6

4 

تعاریف هورمون و آندوکرینولوژِ، سیستم فیدبکی، رسپتورها، 

 کمبودهای هورمونی،

 خانم مختاری

-1 6/7/61 شنبه 5

4 

 خانم مختاری یپوفیزبیماری هفیزیوپاتولوژِی 

-1 62/7/61 شنبه 3

4 

 خانم مختاری بیماری تیروئیدفیزیوپاتولوژِی 

-1 55/7/61 شنبه 

4 

 خانم مختاری ادامه مبحث تیروئید

-1 56/7/61 شنبه 4

4 

 خانم مختاری فیزیوپاتولوژِی بیماری های غدد تناسلی

-1 1/8/61 شنبه 2

4 

 خانم مختاری نالفیزیوپاتولوژِی بیماری های آدر

-1 63/8/61 شنبه 1

4 

فیزیولوژِی بافت همبند  و ساختمان و بیومکانیک مفاصل و مایع 

مفصلی  و فیزیوپاتولوژی بیماری های روماتیسمی در بارداری و غیر 

 بارداری

 خانم کشاورز افشار

-1 51/8/61 شنبه 7

4 

فیزیوپاتولوژی بیماری های دژنراتیو مفصلی، بیماری های 

 هابی کالژنوزها، تب روماتیسمی، آرتریت روماتوئیدالت

 خانم کشاورز افشار

 خانم کشاورز افشارفیزیوپاتولوژی لوپوس اریتماتوز ، روماتیسم پریودیک و میوزیت -1 57/8/61 شنبه 8



 واسکولیت 4

6 

 

6 57/7/61 چهار شنبه

1-8 

 دکتر رضایی آناتومی ، فیزیولوژی دستگاه عصبی و مغز

6 3/8/61 نبهچهار ش 61

1-8 

فیزیوپاتولوژی  اعصاب محیطی، تشخیص و درمان  انواع 

 نوروپاتی

 دکتر رضایی

6 61/8/61 چهار شنبه 66

1-8 

 دکتر رضایی فیزیوپاتولوژی صرع و مالتیپل اسکلروزیس

6 67/8/61 چهار شنبه 65

1-8 

 دکتر رضایی فیزیوپاتولوژی ضایعات فضاگیر مغز و بیماری های دژنراتیو

 دکتر خوشه چین فیزیوپاتولوژی و تعریف کم خونی 61-65 5/8/61 سه شنبه 63

 دکتر خوشه چین انواع آنمی 61-65 6/8/61 سه شنبه 64

 دکتر خوشه چین سیستم هموستاز و انعقاد و اختالالت آن 61-65 61/8/61 سه شنبه 62

 دکتر خوشه چین فراورده های خونی و خونریزی حاد و شوک 61-65 53/8/61 سه شنبه 61

 رفرانس:  

  طبق هاریسون 

 طب سیسیل 

 )بارداری و زایمان ویلیامز )آخرین چاپ 

 :دانشكده آموزشي معاون                                                                        :                                       گروه مدیر

 


