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

  گوارش دستگاه

  

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

 منحنی و داروئی پاسخهاي انواع آنتاگونیست، و آگونیست مفهوم و رسپتور با دارو رابطه فارماکولوژي، تاریخچه و تعاریف کلیات، شامل 1 فارماکودینامیک . 1
 .کند بیان را فعالیت ساختمان رابطه و داروها فارماکولوژیک خصوصیات پاسخ، -دوز

 درمانی اندکس داروها، به پاسخدهی تغییرات و دارویی پاسخهاي انواع داروها، انواع با آنها ارتباط و دارویی هاي گیرنده انواع شامل 2 فارماکودینامیک . 2 
 .کند بیان را( جدید داروهاي معرفی و کشف مختلف مراحل و دارویی سینرژیسم داروها، به پاسخ در آنها نقش و ذخیره رسپتورهاي داروها،

 عوامل و انتشارداروها زیستی، فراهمی جذب، سلول، غشاء از داروها عبور مکانیسمهاي داروها، کینتیک مختلف مراحل بندي تقسیم شامل 1 فارماکوکینتیک. 3
 .دهد توضیح را انتشار در موثر

 دفع دارو، دفع آنزیمی،راههاي مهار و آنزیمی القاء متابولیسم، دهنده تغییر عوامل و متابولیسم از ناشی تغییرات بدن، در دارو متابولیسم شامل 2 فارماکوکینتیک . 4
 .دهد توضیح را خونی دارو غلظت تنظیم و اطفال در دارو دوز محاسبه و داروئی دوز انواع دارو، کلیرنس دارو، عمر نیمه زمان دارو، کلیوي

 .دهد شرح را NANC و خودکار اعصاب سیستم کلیات . 5

 .کند بیان را کولینرژیک آنتی و نرژیک کولی شامل پاراسمپاتیک سیستم بر موثر داروهاي . 6 

 ..دهد توضیح را سمپاتولیتیک و سمپاتومیمتیک شامل سمپاتیک سیستم بر موثر داروهاي.  7

 .کند بیان را ارتباطی ومهارتهاي بیمار با ارتباط نحوه . 8

 .دهد توضیح را معاینه و گیري حال شرح کلیات . 9

 :بتواند )مري( دوره پایان در دانشجو رود می انتظار: اختصاصی اهداف

 .دهد توضیح را )بزرگ روده و باریک روده معده، مري، ( گوارش دستگاه آناتومی کلینیکال.  1



 .کند بیان را aphagia, fagophobia, glubus pharangius, dysphagia, odynophogia, regurgitation عالئم.2

 .دهد توضیح را مري هیستولوژي و پاتولوژي اورال. 3

 .دهد توضیح را مري مادرزادي هاي بیماري پاتولوژي. 4

 .کند بیان را مري مزمن و حاد التهابی هاي بیماري پاتولوژي. 5

 .دهد شرح را مري بدخیم و خیم خوش خطرتومورهاي فاکتورهاي و پاتولوژیک هاي یافته. 6

 .دهد توضیح را مري تحتانی و فوقانی اسفنگترهاي و بلع مکانیسم فیزیولوژي. 7

 هاي کالژن، بیماري در تغییرات مري، منتشر اسپاسم آشاالزي،(مري حرکتی اختالالت افتراقی تشخیص تشخیص، عالئم، انواع، علل، فیزیوپاتولوژي، .8
 .دهد توضیح را )اسکلرودرما

 .دهد شرح را )غیرعفونی عفونی، ازوفاژیت(التهابی اختالالت افتراقی تشخیص تشخیص، عالئم، انواع، علل، فیزیوپاتولوژي. 9

 .دهد توضیح را )دیورتیکول بارت، مري ، GERD ( مري سایراختالالت افتراقی تشخیص تشخیص، عالئم، انواع، علل، فیزیوپاتولوژي..  10

 و staging و ببرید نام را مري بدخیم و خیم خوش تومورهاي انواع آگهی پیش و افتراقی تشخیص تشخیص، عالئم، انواع، علل، فیزیوپاتولوژي.  11

grading دهد توضیح را آنها.  
  :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 برقرار همکاران و بیمار با مناسب ارتباط . 1
  .نماید مسئولیت احساس خود وظایف انجام به نسبت  .2 

 :بتواند )مري( دوره پایان در دانشجو رود می انتظار: اختصاصی اهداف

 .دهد توضیح را )بزرگ روده و باریک روده معده، مري، ( گوارش دستگاه آناتومی کلینیکال.  1

 .کند بیان را aphagia, fagophobia, glubus pharangius, dysphagia, odynophogia, regurgitation عالئم.2

 .دهد توضیح را مري هیستولوژي و پاتولوژي اورال. 3

 .دهد توضیح را مري مادرزادي هاي بیماري پاتولوژي. 4

 .کند بیان را مري مزمن و حاد التهابی هاي بیماري پاتولوژي. 5

 .دهد شرح را مري بدخیم و خیم خوش خطرتومورهاي فاکتورهاي و پاتولوژیک هاي یافته. . 6

 .دهد توضیح را مري تحتانی و فوقانی اسفنگترهاي و بلع مکانیسم فیزیولوژي. 7

 کالژن، هاي بیماري در تغییرات مري، منتشر اسپاسم آشاالزي،) مري حرکتی اختالالت افتراقی تشخیص تشخیص، عالئم، انواع، علل، فیزیوپاتولوژي،.8
 .دهد توضیح را( اسکلرودرما

 .دهد شرح را( غیرعفونی عفونی، ازوفاژیت) التهابی اختالالت افتراقی تشخیص تشخیص، عالئم، انواع، علل، فیزیوپاتولوژي. 9

 .دهد توضیح را( دیورتیکول بارت، مري ، GERD)  مري سایراختالالت افتراقی تشخیص تشخیص، عالئم، انواع، علل، فیزیوپاتولوژي.  10

 و staging و ببرید نام را مري بدخیم و خیم خوش تومورهاي انواع آگهی پیش و افتراقی تشخیص تشخیص، عالئم، انواع، علل، فیزیوپاتولوژي.  11

grading دهد توضیح را آنها.  
  :حیطه نگرشی 

  .نماید رعایت کار محیط در را اي حرفه و پزشکی اخالق اصول رعایت و باشد داشته انسان یک عنوان به بیمار به مناسب نگرش1. 
  ):عملکردي(حیطه رفتاري

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



 :بتواند )معده(  دوره پایان در دانشجو رود می انتظار: اختصاصی اهداف

 Nausia, vomiting, rumination, indigestion, dyspepsia, bloating, eructation (belching), aerophagia, epigastric عالئم. 1

pain, heartburn دهد توضیح را. 

 .کند بیان را معده هیستولوژي. 2

 .دهد توضیح را معده مادرزادي هاي بیماري شناسی آسیب. 3

 .دهد شرح را پپتیک اولسرهاي و ها گاستریت انواع پاتولوژیک هاي یافته. 4

 .دهد توضیح را معده بدخیم و خیم خوش هاي زخم ریزبینی هاي یافته و پاتولوژي. 5

 .نماید فهرست معده بدخیم و خیم خوش تومورهاي خطر فاکتورهاي و پاتولوژیک عالئم. 6

 .دهد شرح را معده پولیپی ضایعات میکروسکپی و ماکروسکپی مرفولوژیک، نماي. 7

 .دهد شرح را معده بدخیم تومورهاي و خیم خوش تومورهاي مرفولوژیک نماي. 8

 .دهد شرح را معده تخلیه و اسید ترشح مکانیسم. 9

 سندروم و استرس از ناشی دارو، از ناشی دئودنوم، معده، پپتیک( معده اولسرهاي افتراقی تشخیص تشخیص، عالئم، انواع، علل، فیزیوپاتولوژي،.  10

 .دهد توضیح را )الیسون زولینگر

 .دهد توضیح را هلیکوباکترپیلوري افتراقی تشخیص تشخیص، عالئم، انواع، علل، فیزیوپاتولوژي،.  11

 .دهد توضیح را دیگر انواع و مزمن حاد، هاي گاستریت افتراقی تشخیص تشخیص، عالئم، انواع، علل، فیزیوپاتولوژي،.  12

 .دهد توضیح را معده بدخیم و خیم خوش تومورهاي افتراقی تشخیص تشخیص، عالئم، انواع، علل، فیزیوپاتولوژي،.  13

 پروتون، پمپ هاي مهارکننده ، بلوکرها H2 مهم دارویی تداخالت و جانبی عوارض بالینی، کاربرد -گوارش دستگاه فوقانی قسمت بر موثر داروهاي.  14
 را نفخ و هاضمه سوء ، GERD درمانی دارو ضداستفراغ، داروهاي پروکینتیک، داروهاي اسیدها، آنتی و کولینرژیکها آنتی معده، مخاط هاي کننده محافظت

 .دهد توضیح

 بیماري هاي کلیشه ،(مري تومورهاي و دیورتیکول منتشر، اسپاسم ، اسکلرودرمی آشاالزي،) مري هاي بیماري هاي کلیشه معده، و مري نرمال هاي کلیشه.  15
  .دهد شرح را )تومورها و دئودنوم اولسرپپتیک،( معده هاي

  :حیطه نگرشی
  .نماید رعایت کار محیط در را اي حرفه و پزشکی اخالق اصول رعایت و باشد داشته انسان یک عنوان به بیمار به مناسب نگرش1.

  ):عملکردي(حیطه رفتاري
  .نماید برقرار همکاران و بیمار با مناسب ارتباط. 1
  .نماید مسئولیت احساس خود وظایف انجام به نسبت. 2

 :بتواند )باریک روده(دوره پایان در دانشجو رود می انتظار: اختصاصی اهداف

 anorexia, diarrhea, constipation, hematemesis, melena, hematochezia, occult GI bleeding, tenesmus, bowel عالئم. 1

habit, cramp, steatorrhea, flatus, obstipation, periumblical pain کند بیان را باریک روده در. 

 .کند بیان را باریک روده هیستولوژي. 2

 .دهد شرح را باریک روده مادرزادي هاي بیماري شناسی آسیب. 3

 .دهد شرح را باریک روده هاي التهاب انواع و علت مورفولوژیک، هاي یافته. 4

 .دهد شرح را باریک روده بدخیم و خیم خوش تومورهاي انواع پاتولوژي. 5

 .دهد شرح را باریک روده در فسفر و کلسیم آهن، و ویتامینها هیدراتها، کربو چربیها، پروتئینها، الکترولیتها، آب، جذب مکانیسم روده، حرکات. 6

 .دهد شرح را )گرمسیري اسپروي سلیاك، اسپروي(هضم و جذب سوء هاي سندرم افتراقی تشخیص و تشخیص انواع، عالئم، علل، فیزیوپاتولوژي،. 7

 دهنده دست از آنتروپاتی ویپل، بیماري بسته، لوب یا میکروبی رشد سندرم کوتاه، روده سندرم افتراقی تشخیص و تشخیص عالئم، علل، فیزیوپاتولوژي،. 8



 .دهد شرح را ها نژکتازي لنفا پروتئین،

 .کند بیان را ارتباطی مهارتهاي اصول. 9

 .دهد توضیح را )کرون – IBD (هضم و جذب سوء هاي سندرم افتراقی تشخیص و تشخیص انواع، عالئم، علل، فیزیوپاتولوژي،.  10

 را روده هاي انگل و هیپرموبیلیتی مخلوط، ترشحی، اسموتیک، شامل مزمن هاي اسهال انواع افتراقی تشخیص و تشخیص انواع، عالئم، علل، فیزیوپاتولوژي،.  11
 .دهد شرح

 شرح را)وبدخیم خیم خوش تومورهاي باریک، روده سل( هضم و جذب سوء هاي سندرم افتراقی تشخیص و تشخیص انواع، عالئم، علل، فیزیوپاتولوژي،.  12
  .دهد

  :حیطه نگرشی
  .نماید رعایت کار محیط در را اي حرفه و پزشکی اخالق اصول رعایت و باشد داشته انسان یک عنوان به بیمار به مناسب نگرش1.

  ):عملکردي(حیطه رفتاري
  .نماید برقرار همکاران و بیمار با مناسب ارتباط. 1
  .نماید مسئولیت احساس خود وظایف انجام به نسبت. 2

 :بتواند )بزرگ روده( دوره پایان در دانشجو رود می انتظار: اختصاصی اهداف

 .کند بیان را viseral pain,parietal pain, refferd pain, colicky abdominal pain, hemorrhoid عالئم. 1

 .کند بیان را بزرگ روده هیستولوژي 2.

 .دهد شرح را بزرگ روده مادرزادي هاي بیماري پاتولوژي. 3

 .دهد شرح را بزرگ روده التهابی بیماریهاي انواع و علت مورفولوژیک، هاي یافته. 4

 .دهد شرح را بدخیم و خیم خوش تومورهاي انواع پاتولوژي. 5

 .دهد شرح را کولون کارسینوم بالینی و میکروسکپی ماکروسکپی، مشخصات. 6

 .دهد توضیح را بزرگ روده نئوپالزیک و غیرنئوپالزیک هاي پولیپ انواع و ریزبینی هاي یافته. 7

 .دهد توضیح را آپاندیس پاتولوژي. 8

 .دهد توضیح را پریتوئن بافت پاتولوژي. 9

 .دهد شرح را رکتوم اسفنگترهاي نمک و آب جذب بزرگ، روده حرکات و دفع عمل مکانیسم.  10

 .دهد شرح را اولسراتیو، کولیت - IBD افتراقی تشخیص و تشخیص عالئم، علل، فیزیوپاتولوژي،.  11

 .دهد شرح را پذیر تحریک کولون سندرم افتراقی تشخیص و تشخیص عالئم، علل، فیزیوپاتولوژي،.  12

 .دهد شرح را آن عوارض و کولون دیورتیکول افتراقی تشخیص و تشخیص عالئم، علل، فیزیوپاتولوژي،.  13

 .دهد توضیح را خونی هاي اسهال افتراقی تشخیص و تشخیص عالئم، علل، فیزیوپاتولوژي،.  14

 .دهد توضیح را عفونی هاي کولیت افتراقی تشخیص و تشخیص عالئم، علل، فیزیوپاتولوژي،.  15

 .دهد توضیح را پولیپ افتراقی تشخیص و تشخیص عالئم، علل، فیزیوپاتولوژي،.  16

 .دهد شرح را بدخیم و خیم خوش تومورهاي افتراقی تشخیص و تشخیص عالئم، علل، فیزیوپاتولوژي،.  17

 .کند بیان را روده التهابی اختالالت و یبوست ضد اسهال، ضد اسپاسم، ضد داروهاي انواع و بالینی کاربرد.  18

 بیماري وکلیشه بزرگ روده نرمال کلیشه و باریک روده تومورهاي و جذب سوء سندرم روده، سل کرون، بیماري کلیشه باریک، روده نرمال هاي کلیشه.  19
  .دهد توضیح را دیورتیکولیت و پولیپ تومورها، اولسراتیو، کولیت
  :نگرشیحیطه 

  .نماید رعایت کار محیط در را اي حرفه و پزشکی اخالق اصول رعایت و باشد داشته انسان یک عنوان به بیمار به مناسب نگرش1.
  ):عملکردي(حیطه رفتاري



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

 :بتواند )کبد( دوره پایان در دانشجو رود می انتظار: اختصاصی اهداف

 .دهد شرح را)پانکراس صفراوي، مجاري صفرا، کیسه کبد،(آناتومی کلینیکال. 1

 ,Jaundice, right upper quadrant pain, hepatocellular jaundice, cholestatic jaundice, acholic stool عالئم. 2

hepatomegally, caretenoderma, icterus retching, Ascitis, portal hypertension symptoms and signs, abdominal 
swelling کند بیان را. 

 .دهد شرح را صفراوي مجاري و صفرا کیسه کبد، هیستولوژي. 3

 .دهد توضیح را مادرزادي بیماریهاي و صفراوي راههاي و کبد پاتولوژي. 4

 .دهد شرح را کبدي دژنرسانس و نکروز پاتولوژي. 5

 .دهد شرح را کبد باکتریال و ویرال عفونتهاي پاتولوژي. 6

 .دهد شرح را کبد شیمیایی و دارویی ضایعات پاتولوژي. 7

 .دهد شرح را صفرا ترشح مراحل و مکانیسم چربیها، پروتئینها، کربوهیدراتها، متابولیسم در کبد نقش. 8

 .دهد توضیح را )ژیلبرت سندرم نجار، -کریگلر سندرم (ارثی روبینمی هیپربیلی افتراقی تشخیص و تشخیص عالئم، علل، فیزیوپاتولوژي،. 9

 .دهد توضیح را ها یرقان پاتولوژي.  10

 .دهد توضیح را سیروزها پاتولوژي.  11

 .دهد توضیح را کبد بدخیم و خیم خوش تومورهاي پاتولوژي.  12

 .دهد توضیح را )ژیلبرت سندرم نجار، -کریگلر سندرم ( ارثی روبینمی هیپربیلی افتراقی تشخیص و تشخیص عالئم، علل، فیزیوپاتولوژي،.  13

 .دهد شرح را )حاملگی غیرالکلی، الکلی،(کبدچرب افتراقی تشخیص و تشخیص عالئم، علل، فیزیوپاتولوژي،.  14

 .دهد توضیح را کبد در داروها عوارض پاتوژنز و متابولیسم.  15

 .دهد توضیح را )الکلی اتوایمیون، ویروسی،( ها هپاتیت افتراقی تشخیص و تشخیص عالئم، علل، فیزیوپاتولوژي،.  16

 .دهد توضیح را پورت هیپرتانسیون و کبدي سیروز افتراقی تشخیص و تشخیص عالئم، علل، فیزیوپاتولوژي،.  17

 .دهد توضیح را صفراوي هاي سنگ انواع درمان و تشخیص فیزیوپاتولوژي،.  18

 .دهد توضیح را کبدي هاي کیست و ها آبسه افتراقی تشخیص و تشخیص عالئم، علل، فیزیوپاتولوژي،.  19

 .دهد توضیح را صفرا کیسه و کبد بدخیم و خیم خوش تومورهاي افتراقی تشخیص و تشخیص عالئم، علل، فیزیوپاتولوژي،.  20

 .دهد توضیح را صفرا کیسه التهابی بیماریهاي پاتولوژي.  21

 دهد شرح را صفراوي مجاري و صفرا کیسه سنگ پاتولوژي.  22

  .دهد شرح را صفراوي مجاري و صفرا کیسه تومورهاي پاتولوژي.  23
  :حیطه نگرشی

  .نماید رعایت کار محیط در را اي حرفه و پزشکی اخالق اصول رعایت و باشد داشته انسان یک عنوان به بیمار به مناسب نگرش1.
  ):عملکردي(رفتاريحیطه 

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

 :بتواند)پانکراس( دوره پایان در دانشجو رود می انتظار: اختصاصی اهداف

 .کند بیان را اگزوکرین پانکراس هیستولوژي. 1

 .کند تعریف را پانکراس مادرزادي هاي آنومالی پاتولوژي. 2



 .دهد شرح را مزمن و حاد پانکراتیت پاتولوژي. 3

 .کند تعریف را پانکراس خارجی ترشح مکانیسم. 4

 .دهد شرح را حاد هاي پانکراتیت افتراقی تشخیص و تشخیص عالئم، علل، فیزیوپاتولوژي،. 5

 .دهد توضیح را )سیستیک فیبرو( پانکراس تغییرات و مزمن پانکراتیت افتراقی تشخیص و تشخیص عالئم، علل، فیزیوپاتولوژي،. 6

 .دهد توضیح را بدخیم و خیم خوش تومورهاي افتراقی تشخیص و تشخیص عالئم، علل، فیزیوپاتولوژي،. 7

  .دهد شرح پروتوزوآرا ضد و کرم ضد داروهاي شامل انگل ضد داروهاي. 8
  :حیطه نگرشی

  .نماید رعایت کار محیط در را اي حرفه و پزشکی اخالق اصول رعایت و باشد داشته انسان یک عنوان به بیمار به مناسب نگرش1.
  ):عملکردي(حیطه رفتاري

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

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

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

  

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

  مطالبرئوس   ردیف
  1 فارماکودینامیک  1
  )1(ارتباطی  مهارتهاي  2
   2) فارماکودینامیک  3
4  (1) ارتباطی مهارتهاي    
) 2( ارتباطی مهارتهاي  5   
معاینه و گیري حال شرح کلیات  6  
1فارماکوکینتیک  7  



گوارش دستگاه آناتومی کلینیکال  8  
مري سمیولوژي  9  
2 فارماکوکینتیک  10  
مري مادرزادي هاي بیماري شناسی آسیب مري، هیستولوژي  11  
مري مزمن و حاد التهابی هاي بیماري  12  
خیم خوش تومورهاي انواع  13  
  مري بدخیم تومورهاي انواع  14
  )2 ( ارتباطی مهارتهاي  15
  NANC و خودکار اعصاب سیستم کلیات  16
  حرکتی مري اختالالت مري، تحتانی و فوقانی اسفنگترهاي و بلع مکانیسم  17
  التهابی اختالالت  18
  آنتیکولینرژیک و کولینرژیک شامل پاراسمپاتیک سیستم بر موثر داروهاي  19
  )دیورتیکول بارت، مري ، GERD ( مري سایراختالالت  20
  مري بدخیم و خیم خوش تومورهاي  21
  1 فارماکودینامیک  22
  )1 ( ارتباطی مهارتهاي  23
  ) 2( فارماکودینامیک  24
  )1 ( ارتباطی مهارتهاي  25
  )2 ( ارتباطی مهارتهاي  26
  معاینه و گیري حال شرح کلیات  27
  1 فارماکوکینتیک  28
  گوارش دستگاه آناتومی کلینیکال  29
  مري سمیولوژي  30
  2 فارماکوکینتیک  31
  مري مادرزادي هاي بیماري شناسی آسیب مري، هیستولوژي  32
  مري مزمن و حاد التهابی هاي بیماري  33
  خیم خوش تومورهاي انواع  34
  مري بدخیم تومورهاي انواع  35
  (2 ) ارتباطی مهارتهاي  36
  NANC و خودکار اعصاب سیستم کلیات  37
  حرکتی مري اختالالت مري، تحتانی و فوقانی اسفنگترهاي و بلع مکانیسم  38
  التهابی اختالالت  39
  آنتی کولینرژیک و کولینرژیک شامل پاراسمپاتیک سیستم بر موثر داروهاي  40
  )دیورتیکول بارت، مري ، GERD (مري سایراختالالت  41



  مري بدخیم و خیم خوش تومورهاي  42
43  Nausia, vomiting, rumination, indigestion, dyspepsia, bloating, eructation (belching), 

aerophagia, epigastric pain, heartburn  
 خیم خوش هاي زخم پپتیک، اولسرهاي و ها گاستریت معده،انواع مادرزادي هاي بیماري معده، هاي بیماري پاتولوژي معده، هیستولوژي  44

 معده بدخیم  و

  معده بدخیم تومورهاي و خیم تومورهاي خوش انواع معده، لیپی46پو ضایعات معده، بدخیم و خیم خوش تومورهاي  46
  اولسرها معده، تخلیه و اسید ح47ترش مکانیسم  47
  سمپاتولیتیک و سمپاتومیمتیک شامل سمپاتیک48 سیستم بر موثر داروهاي  48
  ها گاستریت کوباکترپیلوري،49هلی  49
  معده بدخیم و خیم خوش تومورهاي  50
  گوارش دستگاه فوقانی قسمت بر موثر داروهاي  51
52  anorexia, diarrhea, constipation, hematemesis, melena, hematochezia, occult GI 

bleeding, tenesmus, bowel habit, cramp, steatorrhea, flatus, obstipation, periumblical pai  
 بدخیم و خیم خوش تومورهاي باریک، روده هاي التهاب روده باریک، مادرزادي هاي بیماري شناسی آسیب باریک، روده هیستولوژي  53

  باریک روده
 سلیاك، اسپروي فسفر، و کلسیم آهن، و ویتامینها کربوهیدراتها، چربیها، پروتئینها، الکترولیتها، آب، جذب مکانیسم روده، حرکات  54

 گرمسیري، اسپروي

 ها نژکتازي لنفا پروتئین، دهنده دست از ویپل،آنتروپاتی بیماري بسته، لوب یا میکروبی رشد سندرم کوتاه، روده سندرم  55

56  IBD – کرون 

 روده هاي وانگل( هیپرموبیلیتی مخلوط، ترشحی، اسموتیک،) مزمن هاي اسهال انواع  57

  بدخیم و خیم خوش تومورهاي باریک، روده سل  58
  )پانکراس صفراوي، مجاري صفرا، کیسه کبد،( آناتومی کلینیکال  59
60  Jaundi ce, r i ght upper quadrant pai n   , hepat ocel l ul ar j aundi ce , chol est at i c j aundi ce , 

achol i c st ool , hepat omegal l y, , car et enoderma, i ct erus r et chi ng , Asci t i s, por t al  
hyper t ensi onsympt oms andsi gns   , abdomi nal swel l i ng   

  کبد مادرزادي بیماریهاي و صفراوي راههاي و کبد صفراوي پاتولوژي مجاري صفرا، کیسه کبد، هیستولوژي  61
  کبد شیمیایی و دارویی ضایعات کبد، باکتریال و ویرال عفونتهاي کبدي، دژنرسانس و نکروز  62
 نجار،-کریگلر سندرم(ارثی روبینمی هیپربیلی صفرا، ترشح ومراحل مکانیسم چربیها، پروتئینها، کربوهیدراتها، درمتابولیسم کبد نقش  63

  )ژیلبرت سندرم
  کبد در داروها عوارض پاتوژنز و متابولیسم کبدچرب،  64
  سیروزها ها، یرقان  65
  ها هپاتیت  66
  کبدي هاي کیست و ها آبسه  67
  کبد بدخیم و خیم خوش تومورهاي  68
  پورت هیپرتانسیون و کبدي سیروز  69
  صفراوي هاي سنگ  70



 صفراوي، مجاري و صفرا کیسه سنگ ، صفرا کیسه التهابی بیماریهاي  71
  صفراوي مجاري و صفرا کیسه تومورهاي

  صفرا وکیسه کبد بدخیم و خیم خوش تومورهاي  72
  پورت هیپرتانسیون و کبدي سیروز  73
  مزمن و حاد پانکراتیت پانکراس، مادرزادي هاي آنومالی پاتولوژي اگزوکرین پانکراس هیستولوژي  74
  حاد هاي پانکراتیت ودرمان ،تشخیص فیزیولوژي پاتو پانکراس، خارجی ترشح مکانیسم  75
  )سیستیک فیبرو( پانکراس تغییرات و مزمن پانکراتیت  76
  بدخیم و خیم خوش تومورهاي  77
  انگل ضد داروهاي  78
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