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تاریخ بهروز رسانی1399/10/13 :

نیمسال دوم سال تحصیلی 1398-99
دانشکده دامپزشکی دانش گاه سمنان
مقطع :کاردانی
تعداد واحد :نظری2
فارسی :بیماریهای درونی دام
نام درس
التین Animal Internal disease:پیشنیازها و همنیازها :میکروبیولوژی ،انگل شناسی و ویروس شناسی
شماره تلفن اتاق31532612 :
مدرس/مدرسین :حمیدرضا محمدی
پست الکترونیکی Hr.mohammadi@semnan.ac.ir :منزلگاه اینترنتی:
برنامه تدریس در هفته و شماره کالس :شنبه ساعت  8:00الی 10:00
اهداف درس :آشنایی با بیماریهای متداول دام ها که از نظر اقتصادی و بهداشتی حائز اهمیت است.
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

Large Animal Internal Medicine, 6th Edition features a problem-based approach to the diagnosis and management
of disease in horses, cattle, sheep, and goats A textbook for large animal practice (2019). Bradford Smith David Van
Metre Nicola Pusterla.
A textbook of the diseases of cattle, horses, sheep, pigs and goats. Constable P, Hinchcliff KW, Done S, Gruenberg
W. (2017) Veterinary Medicine. 11th ed. Saunders Ltd. Saunders.

بودجهبندی درس
شماره هفته
آموزشی

مبحث
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تعریف بیماری و طبقه بندی عوامل بیماری ها و نشانه های دام سالم و بیمار
بیماریهای دستگاه گوارش پوزه لب لثه و دندان ،محوطه دهانی ،حلق و مری
بیماری های پیش معده نگاری و شکمبه ،انباشتگی شکمبه ،جسم خارجی ،نفخ ،اسیدوز ،سو هضم واگ
بیماریهای هزارالو شیردان ،جابجایی شیردان ،زخم شیردان و معده و...
اسهال نوزادان و انسداد روده
بیماری های متابولیک :تب شیر ،کتوز و کبد چرب
بیماریهای دستگاه تنفس فوقانی ،رینیت ،الرینجیت و تراکئیت
بیماریهای دستگاه تنفس تحتانی ،برونکوپنومونی ،پنومونی واگیر و بینابینی
کمبود کلسیم فسفر و ویتامین دی و منیزیم
کمبود ویتامین ای و سلنیوم و تیامین و ویتامین آ
کولیک در تک سمی ها
بیماریهای عفونی انتروتوکسمی ،شاربون ،آبله ،سل ،تب برفکی ،اکتیمای واگیر ،پاپوالر استوماتیت و ...
انواع نارسایی قلب و نشانه ها
هاری ،لپتوسپروز ،توکسوپالموز ،بابزیوز و تیلریوز
بیماریهای دستگاه ادراری
بیماریهای پوست

توضیحات

