هب انم ازید داان
(کاربرگ طرح درس)

تاریخ بهروز رسانی1399/10/13 :

نیمسال اول سال تحصیلی 1397-98
دانشکده دامپزشکی دانش گاه سمنان
مقطع :کارشناسی پیوسته
تعداد واحد :نظری 1
فارسی :دامپزشکی و بهداشت عمومی
نام درس
التین veterinary medicine and public health :پیشنیازها و همنیازها :ندارد
شماره تلفن اتاق31532612 :
مدرس/مدرسین :حمیدرضا محمدی
پست الکترونیکی Hr.mohammadi@semnan.ac.ir:منزلگاه اینترنتی :منزلگاه اینترنتی:
https://hrmohammadi.profile.semnan.ac.ir

برنامه تدریس در هفته و شماره کالس :یکشنبه
اهداف درس :آشنا ساختن دانشجویان با اهمیت بهداشت عمومی در دامپزشکی
امکانات آموزشی مورد نیاز:
ارزشیابی مستمر(کوئیز)
فعالیتهای کالسی و آموزشی
نحوه ارزشیابی
*
درصد نمره

امتحان میانترم

امتحان پایانترم
*

مخبر دزفولی ،گرجی دوز ،نادعلیان ،بلورچی و همکاران ( )1385طب داخلی دامهای بزرگ ،ترجمه ،انتشارات دانشگاه تهران.

منابع و مآخذ درس

مخبر دزفولی ،رضا خانی ،نادعلیان و بلورچی ( ) 1389معاینه بالینی دام های مزرعه ،ترجمه ،انتشارات دانشگاه تهران.
مخبر دزفولی ( )1386بهداشت و بیماری های گوساله  ،تالیف ،انتشارات دانشگاه تهران.
پویان مهر م ،مقدم ع ا ،نوریان سرور ا ( .) 1391اصول بهداشت دام و طیور (ترجمه) .چاپ دوم ،انتشارات دانشگاه رازی ،کرمانشاه ،ایران
مرجانمهر ح ،ربانی م ،فاطمی ا ،گرجی دوز م ( ) 1391طب داخلی دامهای بزرگ .بیماری های اسب ،گاو ،گوسفند و بز (ترجمه) انتشارات
نوربخش ،تهران ،ایران

بودجهبندی درس
شماره هفته
آموزشی

مبحث

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

اهمیت دامپزشکی در ایران و سایر کشورها
اهمیت اقتصادی در دامپزشکی
اهمیت بهداشتی در دامپزشکی
بهداشت انفرادی جایگاه وسایل و شیردوشی
روش مبارزه با عفونت ها و بیمارهای عفونی دام
مقررات دامپزشکی در مورد بعضی بیماریهای دام
اقدامات بهداشتی جهت پیشگیری از انتشار بیماریها
اصول پیشگیری کنترل و ریشه کنی
انواع ضد عفونی کننده ها و آنتی سپتیک ها
انواع سموم و حشره کش ها
حضور در آزمایشگاه کلینیکال پاتولوژی
مشخصات طبیعی دام سالم
بهداشت مواد غذایی و امنیت غذایی
اهمیت بهداشت نوزادان
تست های مهم در تشخیص و حذف دامهای مبتال
ارتباط دامپزشکی با سالمت جامعه

توضیحات

