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  استخوان و روماتولوژي رادیولوژيابنرمال  و نرمال هاي کلیشه و فارماکولوژي فیزیوپاتولوژي، پاتولوژي، سمیولوژي، با پزشکی دانشجویان آشنایی :هدف کلی

  

  .در پایان دوره دانشجو قادر خواهد بود  :اهداف اختصاصی
  :حیطه شناختی

 .دهد توضیح را همبند بافت و استخوان آناتومی کلینیکال. 1

 و کریستالی آرتریت سپتیک، آرتریت آرترالژي، آرتریت، پري الیگوآرتریت، آرتریت، پلی منوآرتریت، آرتریت، تنوسینوویت، تاندینیت، بورسیت، عالئم.  2
 استئوفیت، دیسکیتیس، استئوپنی، استئوپروز، اسپوندیلوزیس،کیفواسکلیوز، اسپوندیلولیستزیس، عضالنی، اسپاسم رادیکولوپاتی، لومباگو، راکتیو آرتریت

 .کند بیان استئومیلیترا و فیبروزیت مفصل، سفتی مفصل، حرکتی محدودیت میالژي، ، sprain استئواسکلروز،

 .کند بیان را استخوانی مادرزادي بیماریهاي انواع و نرم بافت و مفصل استخوان، شناسی بافت. 3

 .نماید بندي تقسیم را استخوان تومورهاي و داده شرح را استخوان تومورال غیر هاي بیماري انواع پاتولوژي. 4

 .دهد توضیح را استخوان ساز غضروف و ساز استخوان بدخیم و خیم خوش تومورهاي انواع پاتولوژي. 5

 .دهد شرح را استخوان شایع متاستازهاي پاتولوژي و ببرد نام را استخوان بدخیم و خیم خوش تومورهاي انواع سایر. 6

 .دهد توضیح را مفصل تومورهاي و ها بیماري برخی پاتولوژي. 7

 .دهد توضیح را نرم بافت تومورهاي انواع پاتولوژي. 8

 .کند بیان را اسکلتی عضالنی سیستم بیومکانیک و همبند بافت کلیات و روماتیسمی هاي بیماري بندي تقسیم و تاریخچه شامل همبند بافت بیماریهاي کلیات.9

 دهد توضیح را غیراستروئیدي التهاب ضد و درد ضد داروهاي 10

 .دهد توضیح را پالیندرومیک روماتیسم بالغین، استیل روماتوئید، بیماري افتراقی تشخیص و تشخیص عالئم، علل، فیزیوپاتولوژي،.  11

 .دهد توضیح را فسفولیپید آنتی سندرم سیستمیک، اریتماتو لوپوس افتراقی تشخیص و تشخیص عالئم، علل، فیزیوپاتولوژي،.  12

 .دهد توضیح را ایمنی سیستم محرك و کننده مهار داروهاي شامل ایمونوفارماکولوژي. 13

 .دهد توضیح را وابسته هاي بیماري و اسکلروزیس سیستمیک افتراقی تشخیص و تشخیص عالئم، علل، فیزیوپاتولوژي،.  14



 .دهد توضیح را ها اتوکوئید و ها پروستاگالندین ، ها هیستامین ،انتی ها هیستامین.  15

 .دهد توضیح را شوگرن سندرم و ها میوزیت افتراقی تشخیص و تشخیص عالئم، علل، فیزیوپاتولوژي،.  16

 .دهد توضیح را ندوزا آرتریت پلی ، ANCA به وابسته هاي واسکولیت ها، واسکولیت افتراقی تشخیص و تشخیص عالئم، علل، فیزیوپاتولوژي،.  17

 ازدیادحساسیتی، هاي واسکولیت بهجت، سندرم بزرگ، عروق واسکولیت شامل ها واسکولیت افتراقی تشخیص و تشخیص عالئم، علل، فیزیوپاتولوژي،.  18
 .دهد توضیح را کرایوگلوبولینمی و هنوخ پورپوراي

 .دهد توضیح را ولو هاي بیماري زنانه، ژنیتال سیستم هاي بیماري تناسلی، غدد هیستولوژي.  11

 .دهد توضیح را ها اسپوندیلوارتروپاتی افتراقی تشخیص و تشخیص عالئم، علل، فیزیوپاتولوژي،.  20

 .دهد توضیح را )پسوریاتیک آرتریت آنتروپاتیک، آرتریت ، واکنشی آرتریت( ها اسپوندیلوارتروپاتی ادامه.  21

 .دهد توضیح را )نئوپالزیک– آماسی(تخمدان پاتولوژي.  22

 .دهد شرح را استئوماالسی استئوپروز، شامل استخوان متابولیک هاي بیماري افتراقی تشخیص و تشخیص عالئم، علل، فیزیوپاتولوژي،.  23

 .دهد راشرح( هموکروماتوز و آلکاپتونوري کاذب، نقرس ، نقرس) مفصلی متابولیک هاي بیماري افتراقی تشخیص و تشخیص عالئم، علل، فیزیوپاتولوژي،.  24

 .دهد توضیح را داروها منطقی تجویز و نویسی نسخه.  25

 .دهد توضیح را سالمندان و نوزادان شیردهی، حاملگی، دوران در داروها تجویز.  26

 )نئوپالزیک و آماسی) رحم جسم ،( نئوپالزیک آماسی)سرویکس ،(نئوپالزیک آماسی( واژن پاتولوژي.  27

 .دهد توضیح را جوانان ایدیوپاتیک آرتریت و روماتیسمی تب افتراقی تشخیص و تشخیص عالئم، علل، فیزیوپاتولوژي،.  28

 .دهد توضیح را استئوآرتریت افتراقی تشخیص و تشخیص عالئم، علل، فیزیوپاتولوژي،.  29

 .دهد توضیح را داروئی تداخالت.  30

 دهد شرح را مرکزي و محیطی مفاصل عفونی هاي آرتریت افتراقی تشخیص و تشخیص عالئم، علل، فیزیوپاتولوژي،.  31

 .دهد شرح را مفصلی غیر روماتیسم افتراقی تشخیص و تشخیص عالئم، علل، فیزیوپاتولوژي،.  32

 .دهد توضیح را 1 داروئی گیاهان و گیاهی داروهاي.  33

 .دهد راشرح مفصلی مایع تجزیه و آزمایشات تفسیر آزمایشگاهی، تشخیصی هاي روش.  34

 .دهد توضیح را 2 داروئی گیاهان و گیاهی داروهاي.  35

  .دهد شرح را( وغیره ها عفونت تومورها، مانند استخوانی هاي بیماري) موسکولواسکلتال سیستم از تصویربرداري.  36
  :نگرشیحیطه  

  .نماید رعایت کار محیط در را اي حرفه و پزشکی اخالق اصول رعایت و باشد داشته انسان یک عنوان به بیمار به مناسب نگرش .1
  :)عملکردي(رفتاريحیطه  

  .نماید مسئولیت احساس خود وظایف انجام به نسبت. 1
   .نماید برقرار همکاران و بیمار با مناسب ارتباط .2

  

گرد ( ایجاد انگیزه براي یادگیري بیشتر-4). کوئیز و میان ترم(ارزشیابی دوره اي -3. ارزشیابی روزانه از مباحث جلسه گذشته -2. حضوروغیاب 1:فعالیت استاد
  ).آوري مقاله یا یرگزاري کنفرانس

  ).روشی را که با هدف هاي آموزشی و ویژگیهاي فراگیران بیشتر تناسب دارد......(پرسش و پاسخ، ایفاي نقش و  سخنرانی،: شیوه تدریس

  .ویدئو، پرژکتور، اورهد، وایت برد: وسایل کمک آموزشی

  



انجام تکالیف  -3. کتبی و عملی شرکت منظم در جلسات ارزشیابی شفاهی، -2.   حضور به موقع و فعال در کالس -1:چگونگی فعالیت و تکالیف دانشجو
  .محوله از طرف استاد

  ارزیابی تکالیف  -6. حضور و غیاب-5. آزمون عملی-4. آزمون کتبی پایان ترم -3.  آزمون کتبی کوئیز -2. آزمون کتبی میان ترم-1 :نحوه ارزیابی دانشجو

  :توضیحات
  

  ). وزارت خانه باشدتوسط سر فصل دروس باید طبق سر فصل هاي ارائه شده : توجه(جدول زمانبندي درس  

  رئوس مطالب  ردیف
  آناتومی کلینیکال  1
  ...و میالژي استئوپروز، لومباگو، سپتیک، آرتریت بورسیت،  2
  استخوان مادرزادي بیماریهاي انواع و شناسی بافت  3
........استخوان و  تومورهاي بندي تقسیم و استخوان تومورال غیر هاي بیماري انواع شناخت  4  

مفصل تومورهاي و ها بیماري برخی با آشنایی  5  
نرم بافت تومورهاي انواع با آشنایی  6  
) عضالنی سیستم بیومکانیک و همبند بافت فیزیولوژي روماتیسمی، هاي بیماري بندي تقسیم و تاریخچه(همبند بافت بیماریهاي کلیات  7

 اسکلتی
غیراستروئیدي التهاب ضد و درد ضد داروهاي  8  
پالیندرومیک روماتیسم بالغین، استیل روماتوئید، بیماري  9  
فسفولیپید آنتی سندرم سیستمیک، اریتماتو لوپوس  10  
ایمنی سیستم محرك و کننده مهار داروهاي شامل ایمونوفارماکولوژي  11  

وابسته هاي بیماري و اسکلروزیس سیستمیک  12  
ها اتوکوئید و ها پروستاگالندین ، ها هیستامین ،انتی ها هیستامین  13  
  شوگرن سندرم ها، میوزیت  14
  ندوزا آرتریت پلی ، ANCA به وابسته هاي واسکولیت ، ها واسکولیت کلیات  15
  )کرایوگلوبولینمی و هنوخ پورپوراي حساسیتی، ازدیاد هاي واسکولیت بهجت، سندرم بزرگ، عروق واسکولیت( ها واسکولیت بقیه  16
  ولو هاي بیماري زنانه، ژنیتال سیستم هاي بیماري تناسلی، غدد هیستولوژي  17
  آنکیلوزان اسپوندیلیت ها، اسپوندیلوارتروپاتی بندي طبقه و کلیات  18
  )پسوریاتیک آنتروپاتیک،آرتریت آرتریت واکنشی، آرتریت( ها اسپوندیلوارتروپاتی بقیه  19
  )نئوپالزیک– آماسی(تخمدان پاتولوژي  20
  )استئوماالسی استئوپروز،( استخوان متابولیک هاي بیماري  21
  )وهموکروماتوز آلکاپتونوري کاذب، نقرس ، نقرس( مفصلی متابولیک هاي بیماري  22
  داروها منطقی تجویز و نویسی نسخه  23
  سالمندان و نوزادان شیردهی، حاملگی، دوران در داروها تجویز  24
  )نئوپالزیک و آماسی( رحم جسم ، )نئوپالزیک آماسی(سرویکس ،)نئوپالزیک آماسی( واژن پاتولوژي.   25



  جوانان ایدیوپاتیک آرتریت و روماتیسمی تب  26
  استئوآرتریت  27
  داروئی تداخالت  28
  مرکزي و محیطی مفاصل عفونی هاي آرتریت  29
  مفصلی غیر روماتیسم  30
  1 داروئی گیاهان و گیاهی داروهاي  31
  مفصلی مایع تجزیه و آزمایشات تفسیر آزمایشگاهی، تشخیصی هاي روش  32
  2 داروئی گیاهان و گیاهی داروهاي  33
  )وغیره ها عفونت تومورها، مانند استخوانی هاي بیماري( موسکولواسکلتال سیستم از تصویربرداري.   34
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