مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی() EDC

دانشگاه آزاد اسالمی مشهد

مركز طرح وبرنامه ريزي آموزش

دانشکده پزشکی

واحد مشهد

ساختار طرح درس روزانه
سال تحصيلي 79-79 :

تاريخ ارائه درس  :مهر 79

دانشکده  :پزشکي

نوع درس  :تئوری

مقطع  /رشته فيزيوپاتولوژی  /پزشکي

نام مدرس  :الهام مختاری اميرمجدی

نام درس (واحد)  :فيزيوپاتولوژی گوارش و کبد

تعداد دانشجو 97:

نيمسال  :اول

مدت کالس  2 :ساعت



عنوان جلسه  :رويکرد به بيمار با بيماری کبدی



شماره جلسه  1 :از 8



منبع اصلي درس :
Page:1989-99



امکانات آموزشي  :وايت برد ،پاورپوينت



عناوين درس :



هدف کلي درس  :آشنايي با ساختار کبد و عالئم باليني در بيماريهای کبد ،نحوه برخورد با بيمار مشکوک به بيماری کبدی



اهداف جزئي :
 مروری بر آناتومي و فيزيولوژی کبد
عالئم باليني بيماريهای کبدی
تشخيص بيماری کبدی
 بررسي عملکرد کبد
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .

th

Harrison 19 edition, volume 2.



روش آموزش :



اجزا و شيوه اجرای درس :



مقدمه



کليات درس

سخنراني  ،نمايش اساليد



منابع کمکي درس uptodate :



محل برگزاری کالس  :سالن زکريا

مدت زمان  121 :دقيقه



بخش اول درس

مدت زمان  57 :دقيقه



پرسش و پاسخ و استراحت

مدت زمان  11 :دقيقه



بخش دوم درس

مدت زمان  57 :دقيقه



جمع بندی و نتيجه گيری



وظايف و تکاليف دانشجو:



ارزشيابي درس

مدت زمان  11 :دقيقه

مدت زمان  11 :دقيقه

مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی() EDC

دانشگاه آزاد اسالمی مشهد

مركز طرح وبرنامه ريزي آموزش

دانشکده پزشکی

واحد مشهد

ساختار طرح درس روزانه
سال تحصيلي 79-79 :

تاريخ ارائه درس  :مهر 79

دانشکده  :پزشکي

نوع درس  :تئوری

مقطع  /رشته فيزيوپاتولوژی  /پزشکي

نام مدرس  :الهام مختاری اميرمجدی

نام درس (واحد)  :فيزيوپاتولوژی گوارش و کبد

تعداد دانشجو 97:

نيمسال  :اول

مدت کالس  2 :ساعت





عنوان جلسه  :هيپربيلي روبينمي ها

شماره جلسه  2 :از 8



منبع اصلي درس :
Page: 1999-2004



امکانات آموزشي  :وايت برد ،پاورپوينت



عناوين درس :



هدف کلي درس  :آشنايي با متابوليسم بيلي روبين در کبد،انواع بيماريهايي که منجر به افزايش ايزوله بيلي روبين مي شوند



اهداف جزئي :
 متابوليسم بيلي روبين
 هيپر بيلي روبينمي های غير کونژوگه
هيپر بيلي روبينمي های کونژوگه

th

Harrison 19 edition, volume 2.



روش آموزش :



اجزا و شيوه اجرای درس :



منابع کمکي درس uptodate :



سخنراني  ،نمايش اساليد

محل برگزاری کالس  :سالن زکريا



مقدمه

مدت زمان  121 :دقيقه



کليات درس
 بخش اول درس

مدت زمان  51 :دقيقه



پرسش و پاسخ و استراحت

مدت زمان  11 :دقيقه



بخش دوم درس

مدت زمان  51 :دقيقه



جمع بندی و نتيجه گيری



وظايف و تکاليف دانشجو :مطالب جلسه قبل را بداند و به پرسشها پاسخ دهد



ارزشيابي درس

مدت زمان  11 :دقيقه

مدت زمان  21 :دقيقه

ساختار طرح درس روزانه
سال تحصيلي 79-79 :

تاريخ ارائه درس  :مهر 79

مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی() EDC

دانشگاه آزاد اسالمی مشهد

مركز طرح وبرنامه ريزي آموزش

دانشکده پزشکی

واحد مشهد

دانشکده  :پزشکي

نوع درس  :تئوری

مقطع  /رشته فيزيوپاتولوژی  /پزشکي

نام مدرس  :الهام مختاری اميرمجدی

نام درس (واحد)  :فيزيوپاتولوژی گوارش و کبد

تعداد دانشجو 97:

نيمسال  :اول

مدت کالس  2 :ساعت



عنوان جلسه  :هپاتيتهای حاد ويروسي /قسمت اول



شماره جلسه  3 :از 8



منابع کمکي درس uptodate :



منبع اصلي درس :
pages: 2004-2020



امکانات آموزشي  :وايت برد ،پاورپوينت



عناوين درس :



هدف کلي درس  :مرور و مقايسه ويروس شناسي انواع ويروس های هپاتوتروپ ،عالئم باليني و عوارض هپاتيتها



اهداف جزئي :
 ويرولوژی هپاتيت های A, B, C, D, E
 پاتوژنز هپاتيتهای ويروسي حاد
 اپيدميولوژی هپاتيتهای A, B, C, D, E
 عالئم باليني و آزمايشگاهي
 پيش آگهي و عوارض




روش آموزش :

سخنراني  ،نمايش اساليد



اجزا و شيوه اجرای درس :



مقدمه



کليات درس

Harrison 19th edition, volume 2,



محل برگزاری کالس  :سالن زکريا

مدت زمان  121 :دقيقه



بخش اول درس

مدت زمان  51 :دقيقه



پرسش و پاسخ و استراحت

مدت زمان  11 :دقيقه



بخش دوم درس

مدت زمان  51 :دقيقه



جمع بندی و نتيجه گيری



وظايف و تکاليف دانشجو :مطالب جلسه قبل را بداند و به پرسشها پاسخ دهد



ارزشيابي درس

مدت زمان  11 :دقيقه

مدت زمان  21 :دقيقه

ساختار طرح درس روزانه
سال تحصيلي 79-79 :

تاريخ ارائه درس  :مهر 79

دانشکده  :پزشکي

نوع درس  :تئوری

مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی() EDC

دانشگاه آزاد اسالمی مشهد

مركز طرح وبرنامه ريزي آموزش

دانشکده پزشکی

واحد مشهد

مقطع  /رشته فيزيوپاتولوژی  /پزشکي

نام مدرس  :الهام مختاری اميرمجدی

نام درس (واحد)  :فيزيوپاتولوژی گوارش و کبد

تعداد دانشجو 97:

نيمسال  :اول

مدت کالس  2 :ساعت



عنوان جلسه  :هپاتيتهای حاد ويروسي /قسمت دوم  ،شروع
مبحث هپاتيتهای مزمن
th
منبع اصلي درس Harrison 19 edition, volume :
2,pages: 2020-2022 ,2031-2049



امکانات آموزشي  :وايت برد ،پاورپوينت



عناوين درس :



هدف کلي درس  :ادامه هپاتيتهای حاد  /آشنايي با آسيب شناسي در هپاتيتهای مزمن و انواع آن



اهداف جزئي :
اصول کلي درمان هپاتيت حاد

پروفيالکسي هپاتيت حاد

 طبقه بندی هپاتيتهای مزمن -درجه -مرحله
 هپاتيت مزمن B
 اصول کلي درمان هپاتيت مزمن B
 هپاتيت مزمن C
اصول کلي درمان هپاتيت مزمن C





روش آموزش :



اجزا و شيوه اجرای درس :



مقدمه



کليات درس



شماره جلسه  5 :از 8



منابع کمکي درس uptodate :



سخنراني  ،نمايش اساليد

محل برگزاری کالس  :سالن زکريا

مدت زمان  121 :دقيقه



بخش اول درس

مدت زمان  51 :دقيقه



پرسش و پاسخ و استراحت

مدت زمان  11 :دقيقه



بخش دوم درس

مدت زمان  57 :دقيقه



جمع بندی و نتيجه گيری



وظايف و تکاليف دانشجو :مطالب جلسه قبل را بداند و به پرسشها پاسخ دهد



ارزشيابي درس

مدت زمان  11 :دقيقه

مدت زمان  11 :دقيقه

ساختار طرح درس روزانه
سال تحصيلي 79-79 :

تاريخ ارائه درس  :مهر 79

دانشکده  :پزشکي

نوع درس  :تئوری

مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی() EDC

دانشگاه آزاد اسالمی مشهد

مركز طرح وبرنامه ريزي آموزش

دانشکده پزشکی

واحد مشهد

مقطع  /رشته فيزيوپاتولوژی  /پزشکي

نام مدرس  :الهام مختاری اميرمجدی

نام درس (واحد)  :فيزيوپاتولوژی گوارش و کبد

تعداد دانشجو 97:

نيمسال  :اول

مدت کالس  2 :ساعت



عنوان جلسه  :ادامه هپاتيتهای مزمن



شماره جلسه  7 :از 8



منبع اصلي درس Harrison 19th edition, volume :
2,pages: 2049-2053



منابع کمکي درس uptodate :



امکانات آموزشي  :وايت برد ،پاورپوينت



عناوين درس :



هدف کلي درس  :آشنايي با پاتوژنز و عالئم هپاتيت  ،Dآشنايي با هپاتيت اتوايميون



اهداف جزئي :
 هپاتيت مزمن  ،Dاصول درمان
 هپاتيت اتوايميون /ايمونوپاتوژنز
 هپاتيت اتوايميون  /تظاهرت باليني
هپاتيت اتوايميون/تشخيص
 هپاتيت اتوايميون/اصول کلي درمان
 هپاتيتهای مزمن در يک نگاه /مرور و مقايسه



روش آموزش :



اجزا و شيوه اجرای درس :



مقدمه



کليات درس



سخنراني  ،نمايش اساليد

محل برگزاری کالس  :سالن زکريا

مدت زمان  121 :دقيقه



بخش اول درس

مدت زمان  51 :دقيقه



پرسش و پاسخ و استراحت

مدت زمان  11 :دقيقه



بخش دوم درس

مدت زمان  51 :دقيقه



جمع بندی و نتيجه گيری



وظايف و تکاليف دانشجو :مطالب مربوط به جلسه قبل را بداند و به پرسشها پاسخ دهد



مدت زمان  11 :دقيقه

مدت زمان  21 :دقيقه

ارزشيابي درس

ساختار طرح درس روزانه
سال تحصيلي 79-79 :

تاريخ ارائه درس  :مهر 79

دانشکده  :پزشکي

نوع درس  :تئوری

مقطع  /رشته فيزيوپاتولوژی  /پزشکي

نام مدرس  :الهام مختاری اميرمجدی

مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی() EDC

دانشگاه آزاد اسالمی مشهد

مركز طرح وبرنامه ريزي آموزش

دانشکده پزشکی

واحد مشهد

نام درس (واحد)  :فيزيوپاتولوژی گوارش و کبد

تعداد دانشجو 97:

نيمسال  :اول

مدت کالس  2 :ساعت



عنوان جلسه  :هپاتوتوکسيسيته دارويي



شماره جلسه  9 :از 8



منبع اصلي درس 19th edition, volume Harrison :
2,pages: 2023-2030



منابع کمکي درس uptodate :



امکانات آموزشي  :وايت برد ،پاورپوينت



عناوين درس :



هدف کلي درس  :مکانيسم آسيب در آسيبهای کبدی دارويي و آشنايي با برخي هپاتوتوکسيسيته های شايع و مهم



اهداف جزئي :
مکانيسمهای هپاتوتوکسيسيته

آسيب دارويي استامينوفن

آسيب دارويي ايزونيازيد

آسيب دارويي نيتروفورانتوئين

آسيب دارويي مهار کننده های HMG CoA reductase

آسيب دارويي دارروهای ضدبارداری و استروئيدهای آنابوليک

آسيب دارويي اريترومايسين و کوآموکسي کالو

آسيب دارويي فني توئين و اريترومايسين

 مقايسه و مرور انواع آسيبهای دارويي



روش آموزش :



اجزا و شيوه اجرای درس :



مقدمه



کليات درس



سخنراني  ،نمايش اساليد

محل برگزاری کالس  :سالن زکريا

مدت زمان  121 :دقيقه



بخش اول درس

مدت زمان  51 :دقيقه



پرسش و پاسخ و استراحت

مدت زمان  11 :دقيقه



بخش دوم درس

مدت زمان  51 :دقيقه



جمع بندی و نتيجه گيری



وظايف و تکاليف دانشجو :مطالب مربوط به جلسه قبل را بداند و به پرسشها پاسخ دهد



مدت زمان  11 :دقيقه

مدت زمان  21 :دقيقه

ارزشيابي درس

ساختار طرح درس روزانه
سال تحصيلي 79-79 :

تاريخ ارائه درس  :مهر 79

دانشکده  :پزشکي

نوع درس  :تئوری

مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی() EDC

دانشگاه آزاد اسالمی مشهد

مركز طرح وبرنامه ريزي آموزش

دانشکده پزشکی

واحد مشهد

مقطع  /رشته فيزيوپاتولوژی  /پزشکي

نام مدرس  :الهام مختاری اميرمجدی

نام درس (واحد)  :فيزيوپاتولوژی گوارش و کبد

تعداد دانشجو 97:

نيمسال  :اول

مدت کالس  2 :ساعت



عنوان جلسه  :سيروز



شماره جلسه  9 :از 8



منبع اصلي درس Harrison 19th edition, volume :
2,pages: 2058-2062.



منابع کمکي درس uptodate :



امکانات آموزشي  :وايت برد ،پاورپوينت



عناوين درس :



هدف کلي درس  :آشنايي با نارسايي کبدی،انواع مختلف سيروز ،عالئم باليني و عوارض سيروز به طور کلي



اهداف جزئي :
سيروز قلبي

سيروز پست هپاتيک

سيروز صفراويي

عالئم باليني سيروز

آشنايي با عوارض سيروز





روش آموزش :



اجزا و شيوه اجرای درس :



مقدمه



کليات درس



سخنراني  ،نمايش اساليد

محل برگزاری کالس  :سالن زکريا

مدت زمان  121 :دقيقه



بخش اول درس

مدت زمان  51 :دقيقه



پرسش و پاسخ و استراحت

مدت زمان  11 :دقيقه



بخش دوم درس

مدت زمان  51 :دقيقه



جمع بندی و نتيجه گيری



وظايف و تکاليف دانشجو :مطالب مربوط به جلسه قبل را بداند و به پرسشها پاسخ دهد



مدت زمان  11 :دقيقه

مدت زمان  21 :دقيقه

ارزشيابي درس

ساختار طرح درس روزانه
سال تحصيلي 79-79 :

تاريخ ارائه درس  :مهر 79

دانشکده  :پزشکي

نوع درس  :تئوری

مقطع  /رشته فيزيوپاتولوژی  /پزشکي

نام مدرس  :الهام مختاری اميرمجدی

مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی() EDC

دانشگاه آزاد اسالمی مشهد

مركز طرح وبرنامه ريزي آموزش

دانشکده پزشکی

واحد مشهد

نام درس (واحد)  :فيزيوپاتولوژی گوارش و کبد

تعداد دانشجو 97:

نيمسال  :اول

مدت کالس  2 :ساعت



عنوان جلسه  :عوارض سيروز



شماره جلسه  8 :از 8



منبع اصلي درس Harrison 19th edition, volume :
2,pages: 2062-2067



منابع کمکي درس uptodate :



امکانات آموزشي  :وايت برد ،پاورپوينت



عناوين درس :



هدف کلي درس  :آشنايي با عوارض ناشي از هيپرتانسيون پورت و عوارض ناشي از ديس فانکشن کبدی و اصول کلي برخورد
با بيمار دچار عوارض سيروز



اهداف جزئي :
اسپلنومگالي و هيپراسپلنيسم

واريس مری

آسيت

SBP

سندرم هپاتورنال

انسفالوپاتي کبدی

اختالالت انعقادی در سيروز

اختالالت تغذيه ای در سيروز





روش آموزش :

سخنراني  ،نمايش اساليد



اجزا و شيوه اجرای درس :



مقدمه



کليات درس



محل برگزاری کالس  :سالن زکريا

مدت زمان  121 :دقيقه



بخش اول درس

مدت زمان  51 :دقيقه



پرسش و پاسخ و استراحت

مدت زمان  11 :دقيقه



بخش دوم درس

مدت زمان  51 :دقيقه



جمع بندی و نتيجه گيری



وظايف و تکاليف دانشجو :مطالب مربوط به جلسه قبل را بداند و به پرسشها پاسخ دهد



ارزشيابي درس

مدت زمان  11 :دقيقه

مدت زمان  21 :دقيقه

