هب انم ازید داان
(کاربرگ طرح درس)
دانشکده دامپزشکی دانش گاه سمنان

فارسی :بیماریهای درونی دامهای بزرگ

نیمسال اول سال تحصیلی 1398-99
مقطع :دکتری عمومی

تعداد واحد :نظری
پیشنیازها و همنیازها :کلینیکال پاتولوژی

نام
درس
مدرس/مدرسین :حمیدرضا محمدی
پست الکترونیکیHr.mohammadi@semnan.ac.ir:
التینLarge Animal Internal Disease:

تاریخ بهروز رسانی1399/10/13 :

شماره تلفن اتاق31532612 :
منزلگاه اینترنتی:
https://hrmohammadi.profile.semnan.ac.ir

برنامه تدریس در هفته و شماره کالس :شنبه
اهداف درس :فراگیری بیماریهای داخلی دامهای علفخوار بمنظور آماده شدن دانشجویان در تشخیص درمان و پیشگیری آنها
امکانات آموزشی مورد نیاز:
امتحان پایانترم
امتحان میانترم
ارزشیابی مستمر(کوئیز)
فعالیتهای کالسی و آموزشی
نحوه ارزشیابی
*
*
*
درصد نمره
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.
مخبر دزفولی و همگاران ( )1396کاردیولوژی اسب ،ترجمه ،انتشارات دانشگاه تهران.
نادعلیان ( ) 1391بیماری های دستگاه گوارش نشخوارکنندگان  ،انتشارات دانشگاه ،تالیف ،انتشارات دانشگاه تهران.
نادعلیان ( )1391بیماری های دستگاه گوارش تک سمی ها و دل درد اسب ،انتشارات دانشگاه ،تالیف ،انتشارات دانشگاه تهران.

بودجهبندی درس
شماره هفته
آموزشی

مبحث

1
2
3
4
5
6
7
8
9

کلیاتی راجع به فیزیولوژی و فیزیوپاتولوژی دستگاه گوارش ،بیماریهای محوطه دهانی ،پوزه و لب
بیماریهای حلق و مری
بیماریهای معده زخم معده ،اتساع معده و پارگی معده
بیماریهای نگاری و شکمبه (جسم خارجی -اسیدوز و نفخ و انباشتگی و سوء هضم شکمبه) سوء هضم واگ
بیماریهای هزارال و شیردان (انباشتگی هزارال -جابجایی و زخم و انباشتگی و پیچ خوردگی شکمبه)
بیماریهای کبد و طحال-انسداد روده ها ،اتساع و پیچ خوردگی سکوم و آنتریت
سندروم اسهال انسداد اختناقی و غیر اختناقی روده های کوچک ،انباشتگی روده های بزرگ
سندروم کولیک در تک سمی ها (جابجایی کولون ها ،فتق ها ،کولیک شنی و انباشتگی و اسهال تک سمی)
نقیصه های مادرزادی دستگاه گوارش علفخواران

توضیحات

1

10
11
12
13
14
15
16

فیزیولوژی تنفس ،هیپوکسی و تظاهرات بالینی بیماریهای تنفسی-بیماریهای بینی و سینوس و جیوب حلقی
بیماریهای تنفسی حلق ،حنجره و نای (انسداد ،التهاب و فلجی ها) رورز و فلجی یکطرفه حنجره
بیماریهای ریه(تب حمل و نقل ،برونکوپنومونی انزئوتیک ،پنومونی استنشاقی ،پنومونی بینابینی و آتیپیک
گاو ،ادماتوز و آمفیزیم ریوی ،بیماری خونریزی ریوی تمرین اسب) و آلودگی های انگلی دستگاه تنفس
فیزیولوژی قلب و تظاهرات بالینی بیمارهای قلب و عروق ،نارسایی حاد و احتقانی قلب ،انواع شوک
آندوکاردیت ،میوکاردیت و پریکاردیت قلب ،بیماری ارتفاعات -آریتمی های قلبی
بیماریهای کلیه و مجاری ادراری
بیماریهای دستگاه عصبی مرکزی و محیطی
بیماریهای پوست و ضمائم (چشم و گوش) -بیماریهای پوشش خارجی
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