بنام خدا

» فرم طرح درس «

دانشكده…:دامپزشكي…… رشته… :دامپزشكي……… گرايش… :داخلي دامهاي بزرگ…… مﻘﻄﻊ…:دكتري حرفه اي……
نام درس… :مسموميت دام…… تعداد واحد نظري …١… :تعداد واحد عملي …٠… :عنوان درس پيشنياز.………… :
نام مدرس…:دكتر سعيد عظمايي…تمام وقت * نيمه وقت مدعو

هدف كلي درس :
هفته اول

هفته دوم

هفته سوم

محل برگزاري :كﻼس* آزمايشگاه 

رئوس مﻄالب

سم چيست -متابوليسم سم در بدن و عوامل موثر بر قدرت سم و درمان مسموميت
مسموميت ناشي از آرسنيك در دامهاي بزرگ

مسموميت ناشي از نفت و اتيلن گليكول در دامها

هفته چهارم

مسموميت با سرب در دامهاي بزرگ)(Plumbism

هفته ششم

مسموميت با سلنيم در دامهاي بزرگ)(Selenium poisoning

هفته پنﺠم

هفته هفتم

مسموميت با فلوئور )فلوئوروزيس( و جيوه در دامهاي بزرگ

مسموميت با سموم ارگانوفسفره و كاربامات ها در دامهاي بزرگ )(organophosphate poisoning

هفته هشتم

مسموميت با مس )(Copper poisoning

هفته دهم

مسموميت ناشي از اگزاﻻت در دامها

هفته نهم

هفته يازدهم

مسموميت ناشي از نيترات و نيتريت در دامهاي بزرگ

مسموميت ناشي از سيانيد در دامها

هفته دوازدهم

مسموميت با قارچ ها در دامها

هفته چهاردهم

مسموميت با اوره در دامها

هفته شانزدهم

مسموميت با تﺨم پنﺒه در دامها

هفته سيزدهم
هفته پانزدهم

مسموميت با نمك در دامهاي بزرگ )(Salt poisoning
مسموميت با گياهان در دامها ) (plant poisoningخرزهره -ارگو -سرخس عﻘابي

توجه:
نحوه ارزشيابي فعاليت دانشﺠو در طي دوره:
منابﻊ مﻄالعاتي:

در صورت تغيير مﺒاحث و نحوه تدريس درس در هر نيمسال ﻻزم است فرم مربوطه مﺠددا توسط استاد محترم تكميل و جهت به روز رساني در اختيار آموزش دانشكده و سايت واحد قرار گيرد.

1- The Merck Veterinary Manual, 10th Edition.

2- Veterinary Medicine — ATextbook of the Diseases of Cattle, Horses, Sheep, Pigs and Goats,
10th edition

بنام خدا

» فرم طرح درس «

دانشكده…:دامپزشكي…… رشته… :دامپزشكي……… گرايش… :داخلي دامهاي بزرگ…… مﻘﻄﻊ…:دكتري حرفه اي………

نام درس… :بيماريهاي دروني دام هاي بزرگ… تعداد واحد نظري …٤… :تعداد واحد عملي …٠… :عنوان درس پيشنياز:

…………
 .نام مدرس…:دكترسعيد عظمايي………تمام وقت * نيمه وقت مدعو
هدف كلي درس :

هفته اول

هفته دوم

هفته سوم

محل برگزاري :كﻼس* آزمايشگاه 

رئوس مﻄالب

بيماري هاي چشمي در دامهاي بزرگ )معاينه ساختارهاي چشمي (

بيماري هاي چشمي در دامهاي بزرگ )نشانه هاي بيماري هاي چشمي(

بيماري هاي چشمي در دامهاي بزرگ )بيماري هاي عفوني چشمي – تومورها(

هفته چهارم

بيماري هاي گوش )اوتيت داخلي -مياني و خارجي( و بيماري هاي غدد)هيپوفيز و آدرنال(

هفته ششم

بيماري هاي درم )درماتيت ها -بيماري هاي اتوايميون در دام(

هفته پنﺠم

هفته هفتم

بيماري هاي پوستي )ضايعات اوليه و ثانويه(  -بيماري هاي اپي درم و درم
بيماري هاي زيرجلدي -بيماري هاي مو ،پشم ،شاخ ،سم

هفته هشتم

بيماري هاي عصﺒي در دامهاي بزرگ

هفته دهم

بيماري هاي دستگاه گوارش نشﺨواركنندگان )بيماري هاي محوطه دهاني  -غدد بزاقي و ديسفاژي(

هفته نهم

هفته يازدهم

بيماري هاي عصﺒي در دامهاي بزرگ

بيماري هاي دستگاه گوارش نشﺨواركنندگان )بيماري هاي شكمﺒه و نگاري(

هفته دوازدهم

بيماري هاي دستگاه گوارش نشﺨواركنندگان )هزارﻻ -كﺒد – طحال و نفخ در نشﺨواركنندگان(

هفته چهاردهم

بيماري هاي دستگاه گوارش نشﺨواركنندگان )اسهال در نشﺨواركنندگان(

هفته شانزدهم

دل درد در اسب )كوليك(

هفته سيزدهم
هفته پانزدهم

بيماري هاي دستگاه گوارش نشﺨواركنندگان )بيماري هاي شيردان(

بيماري هاي دستگاه گوارش نشﺨواركنندگان )اسهال در تك سمي ها(

منابﻊ مﻄالعاتي:
 -١بيماري هاي دستگاه گوارش نشﺨواركنندگان )بيماري هاي حفره دهاني ،پيش معده ها و شيردان( -چاپ چهارم -دكتر محمد قلي
نادعليان١٣٩١ -

 -2بيماري هاي دستگاه گوارش نشﺨواركنندگان )روده ها و كﺒد( -چاپ اول -دكتر محمد قلي نادعليان و دكتر فريدون نورمحمدزاده-
١٣٨٦
 -٣بيماري هاي دستگاه گوارش تك سمي ها و دل درد در اسب -چاپ دوم -دكتر محمد قلي نادعليان و دكتر فريدون نورمحمدزاده-
١٣٩١
Veterinary Medicine — ATextbook of the Diseases of Cattle, Horses, Sheep, Pigs and Goats,
10th edition

بنام خدا

» فرم طرح درس «

دانشكده…:دامپزشكي…… رشته… :دامپزشكي……… گرايش… :داخلي دامهاي بزرگ…… مﻘﻄﻊ…:دكتري حرفه اي………

نام درس… :عمليات درمانگاهي دام بزرگ… تعداد واحد نظري …٠… :تعداد واحد عملي …٢… :عنوان درس پيشنياز.…… :
نام مدرس…:

هدف كلي درس :
هفته اول

هفته دوم

هفته سوم

دكتر سعيد عظمايي /مهدي سخا…تمام وقت * نيمه وقت مدعو
رئوس مﻄالب

بررسي اندامهاي داخل شكمي اسب با رهيافت اولتراسونوگرافي

برنامه كنترل انگلي در اسب،گوسفند و گاو

افتالموسكوپي مستقيم در معاينه فوندوس چشم اسب

هفته چهارم

Intramuscular&intravenous injection in horse

هفته ششم

روشهاي معاينه اختصاصي پوست در دامهاي بزرگ

هفته پنﺠم

هفته هفتم

نحوه تزريقات در دامهاي بزرگ
معاينه دستگاه عصبي

هفته هشتم

الكتروليت تراپي در دامهاي بزرگ

هفته دهم

الكتروكارديوگرافي در اسب

هفته نهم

هفته يازدهم

هفته دوازدهم

هفته سيزدهم

اولتراسونوگرافي كبد در گاو
الكتروكارديوگرافي گاو

 Blood collecting in large animalsنحوه خون گيري در دامهاي بزرگ

How to approaching in Downer cow

هفته چهاردهم

How to approaching in colic in horse

هفته شانزدهم

Exercise intolerance in horse, diagnostic methods

هفته پانزدهم

محل برگزاري :كﻼس* آزمايشگاه 

Prescription and therapeutic approach

توجه:
نحوه ارزشيابي فعاليت دانشﺠو در طي دوره:
منابﻊ مﻄالعاتي:
1- Veterinary Medicine — ATextbook of the Diseases of Cattle, Horses, Sheep, Pigs and Goats,
10th edition
در صورت تغيير مﺒاحث و نحوه تدريس درس در هر نيمسال ﻻزم است فرم مربوطه مﺠددا توسط استاد محترم تكميل و جهت به روز رساني در اختيار آموزش دانشكده و سايت واحد قرار گيرد.

بنام خدا

» فرم طرح درس «

دانشكده…:دامپزشكي…… رشته… :دامپزشكي……… گرايش… :داخلي دامهاي بزرگ…… مﻘﻄﻊ…:دكتري حرفه اي………

نام درس… :بيماري هاي متابوليك دام……… تعداد واحد نظري …2… :تعداد واحد عملي …٠… :عنوان درس پيشنياز.……… :

نام مدرس…:دكتر سعيد عظمايي  /مهدي سخا…تمام وقت * نيمه وقت مدعو
هدف كلي درس :

هفته اول

هفته دوم

هفته سوم

رئوس مﻄالب

پروفايل متابوليك – هيپوكلسمي در گاو شيري

سندرم كبد چرب

هيپوكالمي در گاو – هيپركالمي در اسب

هفته چهارم

هيپوفسفاتمي در گاو PPH

هفته ششم

تتاني شيرواري در ماديان

هفته پنﺠم

هفته هفتم

سندرم زمين گيري گاون Downer cow syndrome
بيماري كتوز در دامهاي بزرگ

هفته هشتم

هيپومنيزيمي گاو شيري و گوساله ها

هفته دهم

Recumbency in ruminant

هفته نهم

هفته يازدهم

محل برگزاري :كﻼس* آزمايشگاه 

رابدوميوليز در اسب

كمبود مس Copper deficiency

هفته دوازدهم

كمبود ويتامين Cو) Dريكتز ،استئوماﻻسي ،استئوديستروفي فيبروزا(

هفته چهاردهم

كمبود ويتامين A

هفته شانزدهم

كمبودويتامينEوسلنيم

هفته سيزدهم
هفته پانزدهم

كمبود ويتامين (Thiamin deficiency)B1

Trace element deficiency

توجه:
نحوه ارزشيابي فعاليت دانشﺠو در طي دوره :آزمون كتﺒي
منابﻊ مﻄالعاتي:
1- Veterinary Medicine — ATextbook of the Diseases of Cattle, Horses, Sheep, Pigs and Goats, 11th
edition, 2017.
در صورت تغيير مﺒاحث و نحوه تدريس درس در هر نيمسال ﻻزم است فرم مربوطه مﺠددا توسط استاد محترم تكميل و جهت به روز رساني در اختيار آموزش دانشكده و سايت واحد قرار گيرد.

بنام خدا

» فرم طرح درس «

دانشكده…:دامپزشكي…… رشته… :دامپزشكي……… گرايش… :داخلي دامهاي بزرگ…… مﻘﻄﻊ…:دكتري حرفه اي………

نام درس… :بيماري هاي دروني دام بزرگ……… تعداد واحد نظري …٤… :تعداد واحد عملي …٠… :عنوان درس پيشنياز:
……… .نام مدرس…:دكتر مهدي سخا……تمام وقت * نيمه وقت مدعو
هدف كلي درس :

هفته اول

هفته دوم

هفته سوم

نارسايي قلﺒي در دامهاي بزرگ

آريتمي هاي قلﺒي )(2

هفته چهارم

هفته ششم

پريكارديت و بيماري هاي مادرزادي

هفته هفتم

ميوكارديت

نارسايي هاي تنفسي در دامهاي بزرگ

هفته هشتم

پنوموني بينابيني

هفته دهم

پنوموني استنشاقي

هفته نهم

هفته يازدهم

رئوس مﻄالب

آريتمي هاي قلﺒي )(١
اندوكارديت

هفته پنﺠم

پنوموني متاستاتيك

سينوزيت

هفته دوازدهم

،EIPHخونريزي ريوي متعاقب تمرين در اسبانCOPD

هفته چهاردهم

انواع نفريت ها ،پيلونفريت و گلومرونفريت

هفته شانزدهم

سنگهاي ادراري در اسب و گاو

هفته سيزدهم
هفته پانزدهم

محل برگزاري :كﻼس* آزمايشگاه 

نارسايي كليه و بيماري هاي كليه

آميلوئيدوزيز و بيماري هاي مادرزادي

توجه:
نحوه ارزشيابي فعاليت دانشﺠو در طي دوره :آزمون كتﺒي
منابﻊ مﻄالعاتي:
1- Veterinary Medicine — ATextbook of the Diseases of Cattle, Horses, Sheep, Pigs and
Goats, 11th edition, 2017.
در صورت تغيير مﺒاحث و نحوه تدريس درس در هر نيمسال ﻻزم است فرم مربوطه مﺠددا توسط استاد محترم تكميل و جهت به روز رساني در اختيار آموزش دانشكده و سايت واحد قرار گيرد.

بنام خدا

» فرم طرح درس «

دانشكده…:دامپزشكي…… رشته… :دامپزشكي… گرايش… :بيماري هاي داخلي دامهاي بزرگ…… مﻘﻄﻊ…:دكتري تﺨصصي………

نام درس… :بيماري هاي دستگاه گوارش نشخواركنندگان … تعداد واحد نظري …٣… :تعداد واحد عملي ٠… :عنوان درس پيشنياز:

نام مدرس…:دكتر سعيد عظمايي……تمام وقت * نيمه وقت مدعو
هدف كلي درس :

هفته اول

هفته دوم

هفته سوم

محل برگزاري :كﻼس* آزمايشگاه 

رئوس مﻄالب

بيماري هاي محوطه دهاني و اعضاء وابسته
دسيفاژي و بيماري هاي حلق و مري

پاتوفيزيولوژي حركات شكمﺒه

هفته چهارم

بيماري هاي شكمﺒه )اسيدوز ﻻكتيك و پاراكراتوز شكمﺒه(

هفته ششم

بيماري هاي نگاري )(TRP

هفته پنﺠم

هفته هفتم

سوءهضم عصب واگ

پاتوفيزيولوژي نفخ شكمﺒه )كفي و گازي(

هفته هشتم

بيماري هاي شيردان) ١جابﺠايي شيردان به راست و جابﺠايي شيردان به چپ(

هفته دهم

انﺒاشتگي شيردان

هفته نهم

هفته يازدهم

زخم شيردان

بيماري هاي كﺒد و پانكراس

هفته دوازدهم

سندروم اسهال در نوزادان

هفته چهاردهم

انسداد روده در نشﺨواركنندگان

هفته شانزدهم

پريتونيت در نشﺨواركنندگان

هفته سيزدهم
هفته پانزدهم

سندروم اسهال در بالغين
تورم بورس چادرينه

توجه:
نحوه ارزشيابي فعاليت دانشﺠو در طي دوره :آزمون كتﺒي
منابﻊ مﻄالعاتي:
1- Constable PD, Hinchcliff KW. Veterinary medicine, 11ed, 2017.
در صورت تغيير مﺒاحث و نحوه تدريس درس در هر نيمسال ﻻزم است فرم مربوطه مﺠددا توسط استاد محترم تكميل و جهت به روز رساني در اختيار آموزش دانشكده و سايت واحد قرار گيرد.

بنام خدا

» فرم طرح درس «

دانشكده…:دامپزشكي…… رشته… :دامپزشكي… گرايش… :داخلي دامهاي بزرگ…… مﻘﻄﻊ…:دكتري حرفه اي………
نام درس… :اصول معاينه دام… تعداد واحد نظري …١… :تعداد واحد عملي …١… :عنوان درس پيشنياز.… :
نام مدرس…:دكتر سعيد عظمايي/مهدي سخا……تمام وقت * نيمه وقت مدعو

هدف كلي درس :
هفته اول

هفته دوم

هفته سوم

اصول مﻘيد كردن دام )تئوري(

محل برگزاري :كﻼس* فارم آموزشي

رئوس مﻄالب

معاينه دستگاه تنفس در دامهاي بزرگ )تئوري(

معاينه دستگاه گردش خون در دامهاي بزرگ )تئوري(

هفته چهارم

معاينه دستگاه جلدي و روش هاي نمونه برداري در دامهاي بزرگ )تئوري(

هفته ششم

معاينه دستگاه گوارش در نشﺨواركنندگان )تئوري(

هفته پنﺠم

هفته هفتم

معاينه دستگاه ادراري در دامهاي بزرگ )تئوري(
معاينه دستگاه گوارش در تك سمي ها )تئوري(

هفته هشتم

معاينه گوش و چشم )تئوري(

هفته دهم

توشه ركتال در تك سمي ها )عملي(

هفته نهم

هفته يازدهم

توشه ركتال در نشﺨواركنندگان )عملي(
معاينه دستگاه عصﺒي در دامهاي بزرگ )عملي(

هفته دوازدهم

تزريﻘات در دامهاي بزرگ

هفته چهاردهم

اصول معاينه در دامهاي كوچك 2

هفته شانزدهم

اصول معاينه در دامهاي كوچك ٤

هفته سيزدهم
هفته پانزدهم

اصول معاينه در دامهاي كوچك ١
اصول معاينه در دامهاي كوچك ٣

توجه:
نحوه ارزشيابي فعاليت دانشﺠو در طي دوره:
منابﻊ مﻄالعاتي:

در صورت تغيير مﺒاحث و نحوه تدريس درس در هر نيمسال ﻻزم است فرم مربوطه مﺠددا توسط استاد محترم تكميل و جهت به روز رساني در اختيار آموزش دانشكده و سايت واحد قرار گيرد.

1- Clinical Examination of Farm Animals, Peter G.G. Jackson, 2002.

بنام خدا

» فرم طرح درس «

دانشكده…:دامپزشكي…… رشته… :دامپزشكي… گرايش… :داخلي دامهاي بزرگ…… مﻘﻄﻊ…:دكتري حرفه اي………

نام درس… :كارورزي داخلي دامهاي بزرگ … تعداد واحد نظري …… :تعداد واحد عملي …2… :عنوان درس پيشنياز .… :نام
مدرس…:دكتر سعيد عظمايي/مهدي سخا……تمام وقت * نيمه وقت مدعو

هدف كلي درس :
هفته اول

هفته دوم

هفته سوم

رئوس مﻄالب

بررسي اندامهاي داخل شكمي اسب با رهيافت اولتراسونوگرافي

بررسي اندامهاي داخل شكمي اسب با رهيافت اولتراسونوگرافي )(٢
برنامه كنترل انگلي در اسب،گوسفند و گاو )عملي(

هفته چهارم

افتالموسكوپي مستقيم در معاينه فوندوس چشم اسب

هفته ششم

الكتروكارديوگرافي در اسب

هفته پنﺠم

هفته هفتم

Intramuscular&intravenous injection in horse
روشهاي معاينه اختصاصي پوست در دامهاي بزرگ

هفته هشتم

معاينه دستگاه گوارش در دامهاي بزرگ

هفته دهم

نسخه نويسي

هفته نهم

هفته يازدهم

سونوگرافي چشم اسب

Intramuscular injection in cow

هفته دوازدهم

مديريت و پرورش گوساله هاي شيري

هفته چهاردهم

برنامه واكسيناسيون در گله هاي گاو و گوسفند

هفته شانزدهم

سمينار و case report

هفته سيزدهم
هفته پانزدهم

محل برگزاري :كﻼس* فارم آموزشي

مديريت و پرورش گوساله هاي شيري )(٢

اندوسكوپي در دامهاي بزرگ

توجه:
نحوه ارزشيابي فعاليت دانشﺠو در طي دوره:

در صورت تغيير مﺒاحث و نحوه تدريس درس در هر نيمسال ﻻزم است فرم مربوطه مﺠددا توسط استاد محترم تكميل و جهت به روز رساني در اختيار آموزش دانشكده و سايت واحد قرار گيرد.

منابﻊ مﻄالعاتي:

بنام خدا

» فرم طرح درس «

دانشكده…:دامپزشكي…… رشته… :دامپزشكي… گرايش… :داخلي دامهاي بزرگ…… مﻘﻄﻊ…:دكتري تﺨصصي………

نام درس… :فارماكولوژي باليني … تعداد واحد نظري …٢ :تعداد واحد عملي …… :عنوان درس پيشنياز .… :نام مدرس…:دكتر
سعيد عظمايي/مهدي سخا……تمام وقت * نيمه وقت مدعو

هدف كلي درس :
هفته اول

هفته دوم

هفته سوم

محل برگزاري :كﻼس* فارم آموزشي

رئوس مﻄالب

آشنايي با اصول فارماكوكينتيك داروها در نشﺨواركنندگان و تك سمي ها

آشنايي با اصول فارماكوديناميك داروها در نشﺨواركنندگان و تك سمي ها

آنتي بيوتيك ها و داروهاي ضد ميكروبي

هفته چهارم

فارماكولوژي پيشرفته دستگاه گوارش نشﺨواركنندگان

هفته ششم

فارماكولوژي پيشرفته دستگاه ادراري

هفته پنﺠم

هفته هفتم

فارماكولوژي پيشرفته دستگاه گوارش تك سمي ها

فارماكولوژي پيشرفته دستگاه تنفسي

هفته هشتم

فارماكولوژي پيشرفته دستگاه قلﺒي عروقي

هفته دهم

فارماكولوژي پيشرفته دستگاه بينايي

هفته نهم

هفته يازدهم

فارماكولوژي پيشرفته دستگاه جلدي

فارماكولوژي پيشرفته دستگاه عصﺒي

هفته دوازدهم

فارماكولوژي پيشرفته غدد درون ريز

هفته چهاردهم

اصول توكسيكولوژي

هفته شانزدهم

سينرژيسم و آنتاگونيست دارويي

هفته سيزدهم
هفته پانزدهم

ايمونوفارماكولوژي
عوارض دارويي

توجه:
نحوه ارزشيابي فعاليت دانشﺠو در طي دوره:
منابﻊ مﻄالعاتي:
-١اصول درمان شناسي در دامپزشكي ،١٣٨٩ ،چاپ دوم ،انتشارات پرتو واقعه ،ترجمه دكتر احمد فاطمي.
2- Constable PD, Hinchcliff KW. Veterinary medicine, 11ed, 2017.
در صورت تغيير مﺒاحث و نحوه تدريس درس در هر نيمسال ﻻزم است فرم مربوطه مﺠددا توسط استاد محترم تكميل و جهت به روز رساني در اختيار آموزش دانشكده و سايت واحد قرار گيرد.

بنام خدا

» فرم طرح درس «

دانشكده…:دامپزشكي…… رشته… :دامپزشكي… گرايش… :داخلي دامهاي بزرگ…… مﻘﻄﻊ…:دكتري تﺨصصي………

نام درس… :بيماري هاي عفوني دام … تعداد واحد نظري …٣ :تعداد واحد عملي …… :عنوان درس پيشنياز .… :نام مدرس…:دكتر
سعيد عظمايي/مهدي سخا……تمام وقت * نيمه وقت مدعو

هدف كلي درس :
هفته اول

هفته دوم

هفته سوم

آنفوﻻنزاي اسب
بيماري هاري

هفته چهارم

هفته ششم

پنوموني انزئوتيك گوساله ها

هفته هفتم

بيماري IBR

بيماري مدي ويسنا

هفته هشتم

اكتيماي واگير

هفته دهم

طاعون نشﺨواركنندگان كوچك

هفته نهم

هفته يازدهم

طاعون گاوي

لوكوز

هفته دوازدهم

لوپينگ ايل

هفته چهاردهم

استئوماتيت هاي ويروسي

هفته شانزدهم

كم خوني عفوني اسب

هفته سيزدهم
هفته پانزدهم

رئوس مﻄالب

كم خوني ويروسي اسب
آرتريت ويروسي اسب

هفته پنﺠم

محل برگزاري :كﻼس* فارم آموزشي

تب برفكي

آبله

توجه:
نحوه ارزشيابي فعاليت دانشﺠو در طي دوره:
منابﻊ مﻄالعاتي:
1- Constable PD, Hinchcliff KW. Veterinary medicine, 11ed, 2017.
2- Scott PR. Sheep medicine, 2007.
در صورت تغيير مﺒاحث و نحوه تدريس درس در هر نيمسال ﻻزم است فرم مربوطه مﺠددا توسط استاد محترم تكميل و جهت به روز رساني در اختيار آموزش دانشكده و سايت واحد قرار گيرد.

بنام خدا

» فرم طرح درس «

دانشكده…:دامپزشكي…… رشته… :دامپزشكي… گرايش… :داخلي دامهاي بزرگ…… مﻘﻄﻊ…:دكتري تﺨصصي………

نام درس… :بيماري هاي چشم … تعداد واحد نظري …١ :تعداد واحد عملي …… :عنوان درس پيشنياز .… :نام مدرس…:دكتر سعيد

عظمايي ……تمام وقت * نيمه وقت مدعو

هدف كلي درس :
هفته اول

هفته دوم

هفته سوم

بيماري هاي پلك ها
بيماري هاي سيستم اشكي

هفته چهارم

هفته ششم

بيماري هاي عدسي و زجاجيه

هفته هفتم

بيماري هاي عنﺒيه ،جسم مژگاني و مشيميه )يووه آ(
بيماري هاي گوش )اوتيت داخلي؛ مياني و خارجي(

هفته هشتم

يووآيتيس راجعه اسب )(ERU

هفته دهم

گلوكوم

هفته نهم

هفته يازدهم

كراتوكونژكتيويت عفوني گاو )(IBK
بيماري هاي عصب بينايي

هفته دوازدهم

بيماري هاي شﺒكيه

هفته چهاردهم

كراتيت هاي باكتريايي

هفته شانزدهم

اصول درمان بيماري هاي چشمي

هفته سيزدهم
هفته پانزدهم

رئوس مﻄالب

بيماري هاي ملتحمه

بيماري هاي قرنيه

هفته پنﺠم

محل برگزاري :ساختمان ابن سينا

كراتيت هاي قارچي

بيماري هاي انگلي چشم

توجه:
نحوه ارزشيابي فعاليت دانشﺠو در طي دوره:
منابﻊ مﻄالعاتي:
1- Constable PD, Hinchcliff KW. Veterinary medicine, 11ed, 2017.
2- Slatter's Fundamentals of Veterinary Ophthalmology, David Maggs Paul Miller Ron Ofri.
6th Edition, 2017.
در صورت تغيير مﺒاحث و نحوه تدريس درس در هر نيمسال ﻻزم است فرم مربوطه مﺠددا توسط استاد محترم تكميل و جهت به روز رساني در اختيار آموزش دانشكده و سايت واحد قرار گيرد.

بنام خدا

» فرم طرح درس «

دانشكده…:دامپزشكي…… رشته… :دامپزشكي… گرايش… :داخلي دامهاي بزرگ…… مﻘﻄﻊ…:دكتري تﺨصصي………

نام درس… :بيماري هاي اعصاب … تعداد واحد نظري …١ :تعداد واحد عملي …… :عنوان درس پيشنياز .… :نام مدرس…:دكتر

سعيد عظمايي ……تمام وقت * نيمه وقت مدعو

هدف كلي درس :
هفته اول

هفته دوم

هفته سوم

كليات بيماري هاي عصﺒي

آنوكسي مغزي

هفته چهارم

هفته ششم

آنسفاليت

هفته هفتم

آنسفالوماﻻسي

بيماري هاي كانوني مغز

هفته هشتم

نئوپﻼسم هاي مغز

هفته دهم

بيماري هاي مننژ

هفته نهم

هفته يازدهم

جراحات تروماتيك به مغز )(TBI
بيماري هاي طناب نﺨاعي

هفته دوازدهم

اتاكسي در اسب

هفته چهاردهم

سندرم وابلر در اسب

هفته شانزدهم

پرخوني مغز

هفته سيزدهم
هفته پانزدهم

رئوس مﻄالب

اصول درمان بيماري هاي اعصاب

ادم مغزي و هيدروسفالي

هفته پنﺠم

محل برگزاري :ساختمان ابن سينا

بيماري هاي اعصاب محيﻄي
آبسه هاي مغزي

توجه:
نحوه ارزشيابي فعاليت دانشﺠو در طي دوره:
منابﻊ مﻄالعاتي:
1- Constable PD, Hinchcliff KW. Veterinary medicine, 11ed, 2017.
2- Large Animal Neurology, Joe Mayhew, 2ed, 2009.
در صورت تغيير مﺒاحث و نحوه تدريس درس در هر نيمسال ﻻزم است فرم مربوطه مﺠددا توسط استاد محترم تكميل و جهت به روز رساني در اختيار آموزش دانشكده و سايت واحد قرار گيرد.

بنام خدا

» فرم طرح درس «

دانشكده…:دامپزشكي…… رشته… :دامپزشكي… گرايش… :داخلي دامهاي بزرگ…… مﻘﻄﻊ…:دكتري تﺨصصي………

نام درس… :بيماري هاي ﭘوست… تعداد واحد نظري …١ :تعداد واحد عملي …… :عنوان درس پيشنياز .… :نام مدرس…:دكتر سعيد

عظمايي ……تمام وقت * نيمه وقت مدعو

هدف كلي درس :
هفته اول

هفته دوم

هفته سوم

تغييرات پوشش خارجي و پوست
اصول درمان بيماري هاي جلدي

هفته چهارم

هفته ششم

هيپركراتوز ،پاراكراتوز

هفته هفتم

 Pityriasisشوره

اسكلرودرما -كهير

هفته هشتم

بيماري هاي درم )درماتيت – درماتوز(

هفته دهم

بيماري هاي مو ،پشم و فوليكول

هفته نهم

هفته يازدهم

حساسيت به نور

بيماري هاي جلدي با واسﻄه ايمني

هفته دوازدهم

بيماري هاي جلدي اتوپيك

هفته چهاردهم

بيماري هاي غده فوق كليه

هفته شانزدهم

تومورهاي جلدي

هفته سيزدهم
هفته پانزدهم

رئوس مﻄالب

ضايعات اوليه و ثانويه جلدي
بيماري هاي اپي درم

هفته پنﺠم

محل برگزاري :ساختمان ابن سينا

سندرم كوشينگ )(PPID
بيماري هاي غده تيروئيد

توجه:
نحوه ارزشيابي فعاليت دانشﺠو در طي دوره:
منابﻊ مﻄالعاتي:
1- Constable PD, Hinchcliff KW. Veterinary medicine, 11ed, 2017.
2- Scott DW. Color Atlas of farm animal dermatology. 1st ed. 2007.
در صورت تغيير مﺒاحث و نحوه تدريس درس در هر نيمسال ﻻزم است فرم مربوطه مﺠددا توسط استاد محترم تكميل و جهت به روز رساني در اختيار آموزش دانشكده و سايت واحد قرار گيرد.

بنام خدا

» فرم طرح درس «

دانشكده…:دامپزشكي…… رشته… :دامپزشكي… گرايش… :داخلي دامهاي بزرگ…… مﻘﻄﻊ…:دكتري تﺨصصي………

نام درس… :تكنيك هاي تشخيص و كشيك درمانگاهي… تعداد واحد نظري …١ :تعداد واحد عملي …… :عنوان درس پيشنياز.… :

نام مدرس…:دكتر سعيد عظمايي ……تمام وقت * نيمه وقت مدعو

هدف كلي درس :
هفته اول

هفته دوم

هفته سوم

رئوس مﻄالب

معاينه و بازرسي اعضاء حفره بﻄني در طرف راست
معاينه و بازرسي اعضاء حفره بﻄني در طرف چپ
بازرسي دستگاه تنفس و نمونه برداري

هفته چهارم

معاينه و بازرسي كليه و دستگاه ادراري

هفته ششم

بازرسي دستگاه جلدي و نمونه برداري

هفته پنﺠم

هفته هفتم

محل برگزاري :ساختمان ابن سينا

بارزسي روده ها و توشه ركتال

روشهاي معاينه چشم و افتالموسكوپي

هفته هشتم

بازرسي دستگاه عصﺒي و تكنيك هاي اخذ مايﻊ مغزي  -نﺨاعي

هفته دهم

حضور در كلينيك

هفته نهم

هفته يازدهم

حضور در كلينيك
حضور در كلينيك

هفته دوازدهم

حضور در كلينيك

هفته چهاردهم

شركت در تدريس اصول معاينه به دانشﺠويان دوره عمومي

هفته شانزدهم

شركت در تدريس اصول معاينه به دانشﺠويان دوره عمومي

هفته سيزدهم
هفته پانزدهم

شركت در تدريس اصول معاينه به دانشﺠويان دوره عمومي
شركت در تدريس اصول معاينه به دانشﺠويان دوره عمومي

توجه:
نحوه ارزشيابي فعاليت دانشﺠو در طي دوره:
منابﻊ مﻄالعاتي:

در صورت تغيير مﺒاحث و نحوه تدريس درس در هر نيمسال ﻻزم است فرم مربوطه مﺠددا توسط استاد محترم تكميل و جهت به روز رساني در اختيار آموزش دانشكده و سايت واحد قرار گيرد.

