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 تدریس شیوه
 

 رسانه

 آموزشی
 مدرس

  جلسه
  اول

  فیزیوپاتولوژی،
تشخیص ودرمان ،عالیم 

  سوء جذب

ـ مکانیسم های سوء جذب رابیان  1
وچگونگی ارزیابی بیمار مبتال به آن را 

  .شرح دهد
عملکرداپی تلیوم روده ای رادرهضم  -2

وجذب موادغذائی و سایرعملکردآنرایبان 
  .کند

-ـ اختالالت درگردش روده ای 3
بیان کبداسیدهای صفرا ونمونه بیماری را

  .کند
ـ عالئم ونشانه هاوانواع اختالالت 4

جذب چربیها وپروتئینها 
  . وکریوهیدراتهارابیان کند

 ـفیزیوپاتولوژی،عالئم،تشخیص ودرمان5
  .سلیاک،اسپروی تروپیکال را بیان نماید

 فیزیوپاتولوژی،عالئم،تشخیص و-6
 و BOG درمان سندرم روده کوتاه و

را انتروپاتی از دست دهنده پروتئین 
  .شرح دهد

-سخنرانی
powerpoint 

-ویدئو پروژکتور
  دکتر رضوی زاده  کامپیوتر

  
  
  جلسه
  دوم
  
  
  
  
  
  

  فیزیوپاتولوژی،
عالیم تشخیص ودرمان 

بیماریهای انفیلتراتیو،ژنتیک 
  لیک کبدوومتاب

وهپاتیت چرب غیرالکلی  کبدچربـ 1
 .وعلل آنرابیان کند

کبدچرب وانواع  ودرمانـتشخیص 2
  .آنرابیان کند

ـ بیماری ویلسون ، عالئم ،تشخیص 3
  . کند آنرابیانودرمان 

ـ بیماری هموکرماتوز، عالئم ونشانه 4
  .تشخیص و درمان آنرابیان کند ها،
ـ علل انفیلتراسیونها ی 5

تشخیص  ، ونشانهگرانولوماتوزعالئم 
  .آنرابیان کند

وکنتر اندیکاسیون  ـاندیکاسیونهای6
    پیوندکبدرابیان کند وعوارض

-سخنرانی
powerpoint 

-ویدئو پروژکتور
  دکتر ارج  کامپیوتر

جلسه 
  سوم

  فیزیوپاتولوژی،
عالیم وتشخیص ودرمان 

انواع تومورهای خوش خیم مری، -1
عالیم  ونشانه ها،تشخیص ودرمان آنها 

-سخنرانی
powerpoint 

-ویدئو پروژکتور
  دکتر ارج  کامپیوتر



  .را بیان کند تومورهای مری ومعده
اتیولوژی تومورهای بدخیم مری را -2

  .بیان کند
وروشهای تشخیصی تظاهرات بالینی -3

ودرمان تومورهای بدخیم مری را بیان 
  .کند

انواع تومورهای بدخیم مری را بیان -4
  .کند

اتیولوژی تومورهای بدخیم معده را -5
  .بیان کند

تشخیص ودرمان تومورهای بدخیم -6
 .معده را شرح دهد

جلسه 
  چهارم

  فیزیوپاتولوژی
عالیم وتشخیص ودرمان 

  سیروز

  .سیروز را تعریف وعلل آنرا نام ببرد-1
  .پاتوژنز ایجاد سیروز را شرح دهد-2
مشخصات بالینی وپاراکلینیک  -3

  .وعوارض سیروز را شرح دهد
طرز برخورد با بیمار مبتال به سیروز -4

  .وآنسفالوپاتی کبدی را شرح دهد
آنسفالوپاتی عالیم مستعد کننده به -5

   کبدی را شرح دهد

-سخنرانی
powerpoint 

-ویدئو پروژکتور
  دکتر متینی  کامپیوتر

جلسه 
  پنجم

  فیزیوپاتولوژی،
تشخیص ودرمان ،عالیم 

اختالالت عروقی 
ودیورتیکول روده 

 وپریتوئن

 دیورتیکولهای روده باریک انواعـ 1
  .رابیان کند وبزرگ

،عوارض تشخیص ـ عالئم ونشانه ها2
گوارش  دستگاهدیورتیکولهای  ودرمان

  . رابیان کند
انواع اختالالت حرکتی روده رابیان -3

  .کند
ـ انواع ایسکمی واختالالت عروقی 4

 ابیانر الگوهای ایسکمی روده ای و شکم
  .کند

الینی،تشخیص ب ،ویژگیهایـ اتیولوژی5
رابیان  ایانواع ایسکمی روده  ودرمان

  .کند
 ص ودرمان،تشخیـ عالئم ونشانه ها6

  .رابیان کند کولونآنژیودیسپالزی 
  .ـ انواع پرتیوینت رابیان کند7
یافته های  ،عالیم بالینی،ـ مشخصات8

ب تدرمان  ،آزمایشگاهی ، تشخیص 
 .کند رابیانخانوادگی مدیترانه ای 

-سخنرانی
powerpoint 

-ویدئو پروژکتور
  دکتر صدر  کامپیوتر

جلسه 
  ششم

  فیزیوپاتولوژی،
وتشخیص ودرمان عالیم 

 بیماریهای مری

فانکشن اصلی از وفاژ وساختمان -1
  .آناتومیک آنرا شرح دهد

رفوقانی و تحتانی مری تاجزاء اسفنک-2
  .ببرد را نام

 ودیسفاژی وانواع آنرا علل ادینو فاژی-3

-سخنرانی
powerpoint 

-ویدئو پروژکتور
  دکتر صدر  کامپیوتر



  .نام ببرد
ژیتاسیون را تعریف و علل آن را  روگر-4

  . .کندبیان 
  .بیان کندآشاالزی را ،مئپاتوژنز و عال-5
آشاالزی را بیان  تشخیص ودرمان-6

  .کند
اسپاسم منتشر مری را   ،عالیمپاتوژنز-7

   .بیان کند
اسپاسم منتشر مری  تشخیص ودرمان-8

  .را بیان کند
  .رفالکس راشرح دهد پاتوژنز وعوارض-9

قدامات تشخیصی ودرمانی رفالکس ا-10
   .راشرح دهد

جلسه 
  هفتم

  فیزیوپاتولوژی،
عالیم وتشخیص انواع هیپر 
بیلی روبینمی ومتابولیسم 

 بیلیروبین

ومکانیسم ایکتر را تعریف کند-1
  .وتشخیص افتراقی های آنرا بیان کند

 متابولیسم و تولید بیلی روبین-2
   ومقادیر طبیعی  ونیمه عمرآنراذکر کند

 تقسیم بندی هیپر بیلی روبینمی -3
  ..را بیان کندواتیولوژی انواع آنرا

اولین قدم تشخیصی در بیمار -4
  .ایکتریک را بیان کند

  .پاتوژنز سندرم ژیلبرت را تعریف کند-5
 1تقاوتهای بالینی کریگلیر بخار تیپ-6
  ..را بیان کند 2و
 علل شایع بیماری های هپاتوسلولر-7

اختالالت تستهای دورا نام ببر وکلستاز
کبدی را در بیماری هپاتوسلولر و 

  .لستاز از هم افتراق دهدوک
اقدامات تشخیصی رادیولوژیک در -8
را نام  رستاز و بیماریهای هپاتوسلوللکو

  .ببرد

-سخنرانی
powerpoint 

-ویدئو پروژکتور
  دکتر رضوی زاده  کامپیوتر

جلسه 
  هشتم

  فیزیوپاتولوژی،
تشخیص ودرمان ،عالیم 

بیماریهای اسهال حاد 
 ومزمن

 وتقسیم بندی اسهال را تعریف-1
از اسهال کاذب و بی  آنافتراق دونمای

  .اختیاری مدفوع راشرح دهد
وعلل شایع اسهال  حاد اسهالعلل -2

  .را لیست نماید عفونی
 اسهالانواع  بالینیعالئم و پاتونز-3

  عفونی را تعریف نماید
پاراکلینیکی  بررسیاندیکاسیون -4

اسهال حاد را بیان کندواقدامات 
  .تشخیصی اساسی را نام ببرد

  .اسهال حاد را نام ببرد درمانیاصول -5
تعریف  را Persistent پایداراسهال -6

 آنعلل،اقدامات تشخیصی ودرمان کندو

-سخنرانی
powerpoint 

-ویدئو پروژکتور
  دکتر صدر  کامپیوتر



  .را بیان کند
  ،اسهال مزمن را تعریف نماید-7
انواع،پاتوژنز،مشخصات بالینی واصـول  -8

 .را بیان نمایداسهال مزمن ن درما

جلسه 
  نهم

  فیزیوپاتولوژی،
تشخیص ودرمان  ،عالیم 

  خونریزیهای گوارشی

فیزیوپاتولوژی خون ریزی های -1
  .گوارشی را بیان کنید

علل خون ریزی های گوارشی فوقانی -2
  .و تحتانی را بیان کنید

عالئم و نشانه های مربوط به خون -3
  .ریزی های گوارشی را شرح دهید

نحوه برخورد با بیماران دچار -4
  خونریزی گوارشی را شرح دهید

روش های تشخیص بیماران مبتال به -5
انواع خون ریزی های گوارشی را شرح 

  .دهید
روش های درمانی بیماران مبتال به -6

ح انواع خون ریزی های گوارشی را شر
  .دهید

-سخنرانی
powerpoint 

-ویدئو پروژکتور
  دکتر ارج  کامپیوتر

جلسه 
  دهم

  فیزیوپاتولوژی،
تشخیص ودرمان ،عالیم 

زخم معده و اثنی 
  )اولسر پپتیک(عشر

اولسر پپتیک را تعریف و -1
 .فیزیوپاتولوژی آن را شرح دهد

 .علل اولسر پپتیک را بیان نماید-2

را  عالئم و نشانه های اولسر پپتیک-3
 .بیان نماید

راه های تشخیص علل اولسر پپتیک -4
 .را بیان نماید

تشخیص ها افتراقی بیماران مبتال به -5
 .علل اولسر پپتیک را بیان نماید

کلیات درمان علل اولسر پپتیک را -6
 .توضیح دهد

تشخیص هلیکوباکتر پیلوری در ایجاد -7
علل اولسر پپتیک و راه های تشخیص 

 .دآن را بیان نمای

روش های برخورد با بیماران مبتال به -8
  .سوء هاضمه را شرح دهید

-سخنرانی
powerpoint 

-ویدئو پروژکتور
  دکتر ارج  کامپیوتر

جلسه 
  یازدهم

  فیزیوپاتولوژی
عالیم وتشخیص ودرمان  

هپاتیت حاد ومزمن 
  ویروسی

هپاتیت حاد ومزمن ویروسی را -1
  .تعریف علل آنها را ذکر کند

بالینی ونشانه های هپاتیت عالیم -2
  .حادومزمن ویروسی راشرح دهد

روشهای تشخیص هپاتیت حاد -3
  .ومزمن ویروسی را شرح دهد

اقدامات درمانی و برخورد با بیمار -4
مبتال به هپاتیت حاد مزمن ویروسی را 

  .بیان نماید
روشهای پیشگیری وپیگیری از -5

-سخنرانی
powerpoint 

-ویدئو پروژکتور
  دکتر رضوی زاده  کامپیوتر



  .را بیان نماید Bهپاتیت ویروسی 
را ذکر  حاد رمان هپاتیتاصول کلی د-6

  .کند
را  مزمن اصول کلی درمان هپاتیت-7

  ذکر کند

جلسه 
  دوازدهم

  فیزیوپاتولوژی
عالیم وتشخیص ودرمان  

  هپاتیت اتوایمیون

  .هپاتیت اتوایمیون را تعریف نماید-1
اتوایمیون عالیم بالینی هپاتیت -2

  ..راشرح دهد
روشهای تشخیص هپاتیت اتوایمیون  -3

  ..راشرح دهد
اتوایمیون  اصول کلی درمان هپاتیت -4

  ..راشرح دهد

-سخنرانی
powerpoint 

-ویدئو پروژکتور
  دکتر رضوی زاده  کامپیوتر

جلسه 
  سیزدهم

  فیزیوپاتولوژی،
تشخیص ودرمان  ،عالیم 

  بیماریهای التهابی روده

التهابی روده را تعریف  بیماریهای -1
  .کند واتیولوژی آنها را لیست کند

پاتوژنز ورل ایمنی در ایجاد بیماری و -2
فاکتور های  مستند کننده بیماریهای 

  .التهابی روده را بیان کند 
دانشجویان باید عالئم بالینی  ویافته  –3

های اندوسکوپی وپاتولوژی بیماریهای 
  .التهابی روده را بیان نماید

تشخیض افتراقی بیماریهای  -4
IBD رالیست کنند واصول کلی درمان را

  .بیان نماید
مقاوم را تعریف  IBDدانشجویان باید  -5

  .کند

-سخنرانی
powerpoint 

-ویدئو پروژکتور
  دکتر متینی  کامپیوتر

جلسه 
  چهاردهم

  فیزیوپاتولوژی،
تشخیص ودرمان ،عالیم 

  سندرم روده تحریک پذیر

التهابی روده تحریک بیماریهای  -1
پذیررا تعریف کند واتیولوژی آنها را 

  .لیست کند
دانشجویان باید عالئم بالینی  ویافته  –3

های اندوسکوپی وپاتولوژی بیماریهای 
  .التهابی روده تحریک پذیررا بیان نماید

تشخیض افتراقی بیماریهای  -4
IBS رالیست کنند واصول کلی درمان را

  .بیان نماید

-سخنرانی
powerpoint 

-ویدئو پروژکتور
  دکتر متینی  کامپیوتر

جلسه 
  پانزدهم

  فیزیوپاتولوژی،
تشخیص ودرمان ،عالیم 

  پانکراتیت حاد و مزمن

فیزیوپاتولوژی پانکراتیت حاد را بیان -1
  .کنید

عالئم بالینی پانکراتیت حاد و مزمن -2
  .را بیان کنید

معیار های تشخیص پانکراتیت حاد و -3
  .کنید مزمن را بیان

یافته های پانکراتیت حاد و مزمن را -4
  .بیان کنید

اصول درمانی پانکراتیت حاد و مزمن  -5
  .را بیان کنید

-سخنرانی
powerpoint 

-ویدئو پروژکتور
  دکتر رضوی زاده  کامپیوتر



جلسه 
  شانزدهم

  آزمون های عملکرد کبدی

علل افزایش خفیف و شدید -1
  آمیلنوترانسفرازها را بداند

اپروچ به افزایش آمیلنوترانسفرازها را -2
  .بداند

برخورد به آلکاالن فسفاتاز باال را بیان -3
  .نماید

  .علل هیپو آلبومینمی را لیست کند-4
  .طوالنی را نام ببرد PTعلل -5
اقدامات تصویربرداری مناسب در -6

بیماری های مختلف کبدی را شرح 
  .دهد

-سخنرانی
powerpoint 

-ویدئو پروژکتور
  دکتر صدر  کامپیوتر

جلسه 
  هفدهم

  عوارض سیروز کبدی

فیزیوپاتولوژی هیپرتانسیون پورت را -1
 .شرح دهید

 علل هایپرتانسیون پورت را بیان کند-2

عالئم بیماران مبتال به هایپرتانسیون -3
 .پورت را بیان کند

عوارض ناشی از هایپرتانسیون پورت -4
 .را توضیح دهد

 .بیان نمایدعوارض سیروز کبدی را -5

عالئم و نشانه های عوارض سیروز -6
 .کبدی را توضیح دهد

تشخیص و روش های برخورد با -7
 .بیماران با عوارض سیروز را توضیح دهد

روش های درمانی عوارض سیروز را -8
  .بیان نماید

-سخنرانی
powerpoint 

-ویدئو پروژکتور
  دکتر ارج  کامپیوتر

  

  تهیه و تنظیم آموزش گروه داخلی -


