بنام خدا
« فرم طرح درس »
دانشکده :دامپزشکی

رشته :بیماریهای دام کوچک… گرایش… :دکترای حرفه ای … مقطع…….…………:

نام درس… :اصول معاینه ( بخش دام کوچک)… ………..تعداد واحد نظری …… :تعداد واحد عملی …1… :عنوان درس پیشنیاز:
……………… .نام مدرس…:احسان خاکسار……………… تمام وقت  نیمه وقت مدعو

محل برگزاری :کالس

آزمایشگاه 
هدف کلی درس :

رئوس مطالب
هفته اول

آشنایی با انواع حیوانات خانگی و اصول نکهداری در خانه جهت مشاوره به صاحبان

هفته دوم

نحوه کسب تاریخچه گیری و نکات مهم در تاریخچه بیماران حیوانات مختلف

هفته سوم

معاینه گوش چشم و بینی

هفته چهارم

معاینه دستگاه تنفس

هفته پنجم

معاینه دستگاه کوارش

هفته ششم

معاینه دستگاه ادراری تناسلی

هفته هفتم

معاینه دستگاه عصبی

هفته هشتم

اصول واکسیناسیون

هفته نهم

اصول نسخه نویسی

هفته دهم دام بزرگ
هفته یازدهم دام بزرگ
هفته دوازدهم دام بزرگ
هفته سیزدهم دام بزرگ
هفته چهاردهم دام بزرگ
هفته پانزدهم دام بزرگ
هفته شانزدهم دام بزرگ
توجه:

در صورت تغییر مباحث و نحوه تدریس درس در هر نیمسال الزم است فرم مربوطه مجددا توسط استاد محترم تکمیل و جهت به روز رسانی در اختیار آموزش دانشکده و سایت واحد قرار گیرد.

نحوه ارزشیابی فعالیت دانشجو در طی دوره:
امتحان عملی و تئوری
منابع مطالعاتی:
 -1اصول معاینه دام کوچک
 -2طب داخلی دام کوچک

بنام خدا
« فرم طرح درس »
دانشکده…:دامپزشکی……………

رشته:

…………بیماریهای

داخلی

دام

کوجک…………….

گرایش:

……

ته………………… مقطع……:دکترای تخصصی………….
نام درس…… :بیماریهای دستگاه گوارش………………………… ………..تعداد واحد نظری …2… :تعداد واحد عملی…… :
عنوان درس پیشنیاز .……………… :نام مدرس…:احسان خاکسار……………… تمام وقت  نیمه وقت مدعو

محل

برگزاری :کالس آزمایشگاه 
هدف کلی درس :

رئوس مطالب
هفته اول

بیماریهای دهان

هفته دوم

بیماریهای غدد حلقی

هفته سوم

بیماریهای مادرزادی مری قسمت اول

هفته چهارم

بیماریهای اکتسابی مری قسمت دوم

هفته پنجم

بیماریهای معده قسمت اول

هفته ششم

بیماریهای معده قسمت دوم

هفته هفتم

بیماریهای معده قسمت سوم

هفته هشتم

بیماریهای روده کوجک عوامل عفونی

هفته نهم
هفته دهم
هفته یازدهم
هفته دوازدهم
هفته سیزدهم
هفته چهاردهم

بیماریهای روده کوچک عوامل تغذیه ای
بیماریهای روده کوچک انسدادی
سرطان های روده کوچک
بیماریهای روده بزرگ عوامل عفوتی
بیماریهای روده بزرگ عوامل غیر عفونی
بیماریهای کید

هفته پانزدهم

بیماریهای پانکراس

هفته شانزدهم

بیماریهای پریتوئن

توجه:

در صورت تغییر مباحث و نحوه تدریس درس در هر نیمسال الزم است فرم مربوطه مجددا توسط استاد محترم تکمیل و جهت به روز رسانی در اختیار آموزش دانشکده و سایت واحد قرار گیرد.

نحوه ارزشیابی فعالیت دانشجو در طی دوره:
منابع مطالعاتی:
text book of small animal internal medicine 2010-1
internal disease in small animal 2014(nelson) -2

