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هب انم خدا
به استناد مفاد آییننامه واگذاری اختیارات برنامهریزی درسی مصوب جلسه شماره  882مورخ  1395/11/23شورای عالی برنامهریزی
آموزشی وزارت محترم عتف ،برنامه درسی دوره دکتری حرفهای دامپزشکی توسط دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه مورد بازنگری
قرار گرفت و با توجه به ضرورت هایی که جزئیات آن در ادامه خواهد آمد و به شرح جداول پیوستی و سرفصل واحدهای درسی به
تصویب شورای محترم دانشگاه ارومیه رسید .این برنامه درسی جایگزین برنامه درسی دوره دکتری دامپزشکی مصوب جلسه شماره
 100مورخ  1366/8/16شورای عالی برنامهریزی خواهد شد .برای ایجاد وحدت رویه در بین دانشکدههای دامپزشکی ،شالوده و بنیان
اصلی بازنگری مذکور از برنامه درسی بازنگری شده رشته دامپزشکی در مقطع دکتری عمومی مصوب سیصد و سومین جلسه مورخ
 1395/7/11شورای عالی برنامهریزی ،گسترش و نظارت آموزشی دانشگاه تهران مورد اقتباس قرار گرفته است و سرفصل دروس نیز
همخوانی قابل توجهی با همان برنامه درسی دارد .با این حال ،ضمن حفظ ابعاد کشوری و بینالمللی رشته دامپزشکی و با توجه به
آمایش سرزمین و ماهیت و ساختار دامپروری استان آذربایجانغربی کسب هر چه بیشتر مهارت در رشتههای علوم بالینی مد نظر
قرار گرفته است و در عین حال دانشجویان بسته به تمایل خود قادر خواهند بود از بین واحدهای مرتبط با دامهای کوچک ،بزرگ،
جراحی و پرندگان دروس مورد عالقه خود را انتخاب کنند و به این ترتیب در زمینه کاری مورد نظر خود واحدهای بیشتری برگزینند.
از آنجایی که تربیت دامپزشک با مهارتهای بالینی تنها و تنها در دانشکدههای دامپزشکی صورت میگیرد ،ضروری است که این
دانشکدهها نقش بیبدیل خود را همچنان در اجرای بهینه رسالت اصلی و اولیه در تربیت دامپزشک حرفهای حفظ و تدام بخشند و
تمام تالش خود در نیل به شاگردپروری و تربیت نیروی انسانی متبحر ،حاذق و کارآمد در امر تشخیص ،درمان ،کنترل و پیشگیری
از بیماریهای دامی ،حفظ و توسعه سرمایه دامی کشور و ایفای نقش سازنده در بهبود و ارتقای بهداشت عمومی جامعه با مهار و
جلوگیری از گسترش بیماریهای مشترک بین انسان و دام و تحقق هدف سالمت غذا از مزرعه تا سر سفره مردم به کار گیرند.

محورهای بازنگری
محورهای اصلی بازنگری به شرح ذیل است:
 توجه به سیاستهای کلی برنامه توسعهای علمی کشور در اسناد باالدستی تربیت نیروی انسانی متخصص ،متعهد ،کارآمد ،به روز و توانا با امکان کسب مهارتهای بالینی و کارورزی در دکتریحرفهای دامپزشکی جهت حفظ سرمایه دامی ،طیور و آبزیان کشور
 حفظ رسالت کلی آموزش در طب بالینی دامپزشکی توانمندسازی دانشآموختهگان دوره دکتری دامپزشکی در شناخت بیماریها و فراگیری دانش راههای پیشگیری ،کنترلو درمان آنها ،بهداشت عمومی دام و انسان و بیماریهای مشترک بین دام و انسان
 اولویتها و نیازمندیهای توسعهای استان ،منطقه و کشور فراهم نمودن هرچه بیشتر امکان ادامه تحصیل در دورهها و گرایشهای تخصصی داخل و خارج از کشورنگاهی به وظایف حرفه دامپزشکی در دنیای امروز
انتظاری که امروزه از حرفه دامپزشکی مورد نظر است بسیار متنوع و برخی از جنبههای آن به قرار زیر است:
 بهداشت مواد غذایی2

-

امنیت مواد غذایی
مقاومت دارویی
حفظ محیط زیست
افزایش تولیدات دامی
بهداشت حیوانات اگزوتیک
بهداشت حیات وحش و شناسایی نقش آن به عنوان مخزن و انتقال عوامل بیماریزا
بیمارهای منتقله از غذا ،آب و ناقلین
بیماریهای مشترک بین انسان و دام
بیماریهای نوظهور و بازظهور
داد و ستد محصوالت دامی
اقتصاد دامپزشکی
رفاه و آسایش حیوانات
تجزیه و تحلیل و ارزیابی و مدیریت عوامل خطرساز در بهداشت انسان و دام
حقوق حیوانات
معاینههای پیش از خرید
بالیای طبیعی
بهداشت گله
واکسنها و داروهای مورد استفاده در دام ،پرندگان ،آبزیان و حیات وحش
قوانین و مقرارت دامپزشکی
بیماریهای فرامرزی
طب پیشگیری
بهداشت کشتارگاههای دام و طیور
بیمه دامپزشکی

ضرورت بازنگری
برنامه حال حاضر در اکثر دانشکدههای دامپزشکی کشور مصوب سال  1366است .در طی حدود  30سالی که از اجرای این برنامه
گذشته است ،با وجودی که اعضای هیات علمی سرفصل دروس را با توجه به مطالب و یافتههای جدید به روز نمودهاند ولی ساختار
کلی برنامه همچنان دست نخورده باقی مانده است .با توجه به تغییرات شگرفی که در عرصه دامپزشکی در دنیا صورت گرفته است
و با توجه به وظایف حرفه دامپزشکی ،الزم است که دانشکدههای دامپزشکی چنان برنامهریزی کنند که پاسخگوی نیازهای فوق
باشند و بتوانند با مرتبط ساختن این زمینهها و تلفیق علوم وابسته ،دانشآموختههای کارآفرین و خالق در مواجهه با چالشهای
پیشرو و فرصتهای جدید تربیت کنند .تقریبا  875از  1461بیماری عفونی در انسان منشاء حیوانی دارد و در طی سالهای اخیر
شیوع بیماریهای عفونی افزایش قابل توجهی یافته است ،به طوری که  75درصد از بیماریهای عفونی انسان منشاء دامی داشته
است .دامپزشکان اغلب در صف اول دفاع در برابر بیماریهای مشترک بین انسان و دام و همچنین عوامل سمی یا بیوتروریستی
هستند .در دنیای امروز ،تلفیق بهداشت عمومی ،بهداشت دام و بهداشت زنجیره غذایی ارکان "دنیای واحد-بهداشت واحد" را تشکیل
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میدهند .از اینرو ،ضروری است که دانشآموختهگان دانشکدههای دامپزشکی مجموعهای از آموزههای زیر را در بدو ورود به بازار کار
به همراه داشته باشند که از آن جمله میتوان به موارد زیر اشاره نمود:
 توانمندیهای بیومدیکال ،تکنیکی و بالینی مهارتهای اجتماعی مهارتهای علوم پایهای و تخصصی ذهن خالق و باز برای پذیرش علوم نوین ،اندیشیدن ،یاد گرفتن ،پویشگری و اشتیاق به فهمیدن و مرتبط ساختن اموربالینی ،بهداشتی ،سیستمهای غذایی ،بومزیستها و تحقیقات پایهای و کاربردی
دانشجویان دامپزشکی باید به گونهای تعلیم و تربیت یابند که ضمن آگاهی و احاطه به شرایط موجود و حاضر قادر به انعطافپذیری
و پاسخگویی به نیازهای روزافزون آینده نیز باشند .یک دانشآموخته دامپزشکی باید شهروندی موثر و خالق در ارتقاء سطح علمی،
اقتصادی ،اجتماعی و اخالقی جامعه بوده و ضمن دارا بودن مقبولیت حرفهای و آموختههای محلی ،نگرشی جهانی داشته و با وجود
آراسته بودن به توان کاری مستقل صاحب روحیه کار گروهی و توانمندی رهبری باشد.
طول دوره و شکل نظام
مدت تحصیل در مقطع دکترای عمومی دامپزشکی حدود  12نیمسال تحصیلی و به طور متوسط  6سال تحصیلی است و منطبق با
آییننامه آموزشی دانشگاهها وموسسات آموزشی مصوب شورای عالی برنامهریزی است .دروس بصورت نظری ،عملی ،نظریعملی،
کارورزی (انترنی) و کارآموزی (خارج از دانشکده) ارایه میشوند .ساعت آموزش برای هر واحد درس نظری  16ساعت ،عملی 32
ساعت و کارورزی و کارآموزی  64ساعت است که در طی جلسات متعدد هفتگی مطابق با مقررات و آئیننامههای جاری آموزشی
اجرا می شود .دانشجویان این دوره عالوه برگذرانیدن کلیه دروس تخصصی ،مدتی از زمان تحصیل خود را به کارورزی در بیمارستانها
و درمانگاههای دامپزشکی وابسته به دانشکدههای دامپزشکی و همچنین به کارآموزی در درمانگاهها ،کشتارگاهها و آزمایشگاههای
تحقیقاتی و مراکز دامپزشکی استان ،شهرستان ،بخش ،دهستان ،روستا و مناطق دامداری سنتی و عشایری میگذرانند.
واحدهای درسی
تعداد کل واحدهای درسی دوره دکترای دامپزشکی  222واحد و به شرح ذیل است:
ردیف

تعداد واحد

نوع درس

1

عمومی

22

2

تخصصی (الزامی)

167

3

تخصصی (انتخابی)

25

4

کارآموزی

2

5

پایان نامه

6

6

جمع

222

4

جدا ول ردوس
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جدول الف – دروس عمومی
تعداد ساعات

تعداد واحد

ردیف

نام درس

1

زبان فارسی

3

2

زبان انگلیسی

3

-

3

تربیت بدنی

0/5

0/5

1

4

ورزش

-

1

1

-

5

دانش خانواده و جمعیت

2

-

2

32

-

6

دروس عمومی معارف اسالمی

12

-

12

192

-

192

جمع

20/5

1/5

22

320

64

384



نظری

عملی

جمع

نظری

عملی

جمع

-

3

48

-

48

3

48

-

48

16

16

32

32

32
32

دروس عمومی معارف اسالمی طبق جدول صفحه بعد
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پیشنیاز

تربیت بدنی

جدول الف (ادامه) -دروس عمومی
ردیف
1

نام درس

گروه

تعداد واحد

تعداد ساعات

پیش-

نظری عملی جمع

نظری عملی جمع

نیاز

اندیشه اسالمی ( 1مبدأ و معاد)

2

-

2

32

-

32

اندیشه اسالمی ( 2نبوت و امامت)

2

-

2

32

-

32

انسان در اسالم

2

-

2

32

-

32

حقوق اجتماعی و سیاسی در اسالم

2

-

2

32

-

32

فلسفه اخالق (با تکیه بر مباحث تربیتی)

2

-

2

32

-

32

اخالق اسالمی (مبانی و مفاهیم)

2

-

2

32

-

32

آیین زندگی (اخالق کاربردی)

2

-

2

32

-

32

8

عرفان عملی در اسالم

2

-

2

32

-

32

9

انقالب اسالمی ایران

2

-

2

32

-

32

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسالمی
ایران

2

-

2

32

-

32

اندیشه سیاسی امام خمینی«ره»

2

-

2

32

-

32

تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمی

2

-

2

32

-

32

تاریخ تحلیلی صدر اسالم

2

-

2

32

-

32

تاریخ امامت

2

-

2

32

-

32

تفسیر موضوعی قرآن

2

-

2

32

-

32

تفسیر موضوعی نهجالبالغه

2

-

2

32

-

32

مبانی نظری
اسالم
 4واحد

2
3
4
5
6

اخالق اسالمی
 2واحد

7

انقالب اسالمی
 2واحد

10
11
12

تاریخ و تمدن
اسالمی
 2واحد

15

آشنایی با منابع
اسالمی
 2واحد

13
14

16



دروس الزامی برای مقطع کارشناسی در مجموع گرایشهای پنجگانه  12واحد از  32واحد پیشنهادی است.
دانشجویان از  8واحد پیشنهادی در گرایش مبانی نظری اسالم  4واحد ،از  8واحد در گرایش اخالق اسالمی  2واحد ،از  6واحد در
گرایش انقالب اسالمی  2واحد ،از  6واحد در گرایش تاریخ و تمدن اسالمی  2واحد و از  4واحد در گرایش آشنایی با منابع اسالمی
 2واحد را انتخاب میکنند.
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جدول ب  -دروس تخصصی الزامی ( )Compulsoryمقطع دکتری عمومی دامپزشکی
تعداد واحد
نام درس

ردیف

تعداد ساعات
پیشنیاز /همنیاز

نظری

عملی

جمع

نظری

عملی

جمع

1

مبانی بیولوژی سلولی و ملکولی

2

0

2

32

0

32

ندارد

2

بیوشیمی 1

2

0

2

32

0

32

ندارد

3

بیوشیمی 2

3

0

3

48

0

48

بیوشیمی 1

4

بیوشیمی عملی

0

1

1

0

32

32

بیوشیمی 1

5

فیزیولوژی 1

3

0

3

48

0

48

مبانی بیولوژی سلولی و
ملکولی ،بافتشناسی ،1
بیوشیمی  ،1آناتومی
سیستماتیک 1

6

فیزیولوژی 2

3

0

3

48

0

48

فیزیولوژی  ،1بیوشیمی ،2
آناتومی سیستماتیک 2

7

فیزیولوژی 3

2

0

2

32

0

32

فیزیولوژی  ،2بافتشناسی 2

8

فیزیولوژی عملی

0

1

1

0

32

32

فیزیولوژی ( 3یا همنیاز)

9

آناتومی سیستماتیک 1

2

1

3

32

32

64

ندارد

10

آناتومی سیستماتیک 2

2

1

3

32

32

64

آناتومی سیستماتیک 1

11

آناتومی توپوگرافیک

1/5

1/5

3

24

48

72

آناتومی سیستماتیک 2

12

جنین شناسی مقایسه ای

1

0

1

16

0

16

آناتومی سیستماتیک 2

13

بافت شناسی 1

1

2

3

16

32

48

ندارد

14

بافت شناسی 2

1

2

3

16

32

48

بافتشناسی 1

15

آمار زیستی 1

1/5

0/5

2

24

16

40

ندارد

16

اصول اپیدمیولوژی

2

0

2

32

0

32

آمار زیستی ،باکتریشناسی
اختصاصی و بیماریها،
ویروسشناسی و بیماریها،
قارچشناسی و بیماریها،
انگلشناسی و بیماریها

17

دامپزشکی و بهداشت عمومی

2

0

2

32

0

32

اصول اپیدمیولوژی

18

اصول تغذیه دام و طیور

2

1

3

32

32

64

فیزیولوژی 3

19

پرورش دام

2

1

3

32

32

64

فیزیولوژی 3

20

پرورش طیور

2

1

3

32

32

64

فیزیولوژی 3

21

بهداشت ،بیماریها و پرورش زنبور عسل

1

1

2

16

32

48

باکتریشناسی اختصاصی و
بیماریها ،ویروسشناسی و
بیماریها ،قارچشناسی و
بیماریها ،انگلشناسی و
بیماریها

8

تعداد واحد
نام درس

ردیف

تعداد ساعات
پیشنیاز /همنیاز

نظری

عملی

جمع

نظری

عملی

جمع

1/5

0/5

2

24

16

40

فارماکولوژی  ،2آسیبشناسی
اختصاصی

0

2

32

0

32

فیزیولوژی 3

2

32

0

32

فارماکولوژی 1

0

32

32

فارماکولوژی 1

0

32

فارماکولوژی 2

96

فیزیولوژی  ،3باکتریشناسی
عمومی
آسیبشناسی عمومی

22

سمشناسی

23

فارماکولوژی 1

2

24

فارماکولوژی 2

2

0

25

فارماکولوژی عملی

0

1

1

26

اصول فارماکولوژی بالینی

2

0

2

32

27

آسیبشناسی عمومی

2

2

4

32

64

28

آسیبشناسی اختصاصی

2

2

4

32

64

96

29

اصول کالبدگشایی و نمونه برداری

0

2

2

0

64

64

آسیبشناسی اختصاصی

30

ماهیشناسی

1

1

2

16

32

48

ندارد

31

تکثیر و پرورش ماهی

1/5

0/5

2

24

16

40

ماهیشناسی

32

بهداشت و بیماریهای ماهی

2

1

3

32

16

48

تکثیر و پرورش ماهی ،باکتری
شناسی اختصاصی و بیماریها
ویروس شناسی و بیماریها،
انگل شناسی و بیماریها،
آسیبشناسی عمومی

33

باکتریشناسی عمومی

2

1

3

32

32

64

بیوشیمی 2

34

باکتریشناسی اختصاصی و بیماریها

2

2

4

32

64

96

باکتریشناسی عمومی ،ایمنی-
شناسی بنیادی

35

قارچشناسی ،مایکوتوکسینها و بیماریها

2

1

3

32

32

64

ایمنیشناسی بنیادی

36

ایمنیشناسی بنیادی

2

1

3

32

32

64

آسیبشناسی عمومی

37

ویروسشناسی و بیماریها

3

1

4

48

32

80

ایمنیشناسی بنیادی (و یا هم-
نیاز)

38

کرمهای گرد و بیماریها

1

1

2

16

32

48

فارماکولوژی  ،1ایمنیشناسی
بنیادی

39

کرمهای پهن و بیماریها

1

1

2

16

32

48

فارماکولوژی  ،1ایمنیشناسی
بنیادی

40

تکیاختهها و بیماریها

1

1

2

16

32

48

فارماکولوژی  ،1ایمنیشناسی
بنیادی

41

بندپایان و بیماریها

1

1

2

16

32

48

فارماکولوژی  ،1ایمنیشناسی
بنیادی

42

کنترل کیفی و بهداشتی مواد غذایی
(میکروبی)

1

1

2

16

32

48

باکتریشناسی اختصاصی و
بیماریها ،ویروسشناسی و
بیماریها  ،قارچشناسی،

9

تعداد واحد
ردیف

نام درس

تعداد ساعات
پیشنیاز /همنیاز

نظری

عملی

جمع

نظری

عملی

جمع

43

کنترل کیفی و بهداشتی مواد غذایی
(شیمیایی)

1

1

2

16

32

48

بیوشیمی 2

44

صنایع غذایی با منشاء دام ،طیور و آبزیان

1

1

2

16

32

48

باکتریشناسی اختصاصی و
بیماریها ،ویروسشناسی و
بیماریها  ،قارچشناسی،
مایکوتوکسینها و بیماریها ،
انگلشناسی و بیماریها (و یا
همزمان)

45

بهداشت و صنایع شیر

1

1

2

16

32

48

باکتری شناسی اختصاصی و
بیماریها ،ویروس شناسی و
بیماریها  ،قارچشناسی،
مایکوتوکسینها و بیماریها ،
انگل شناسی و بیماریها (و یا
همزمان)

46

بهداشت و بازرسی گوشت

1

2

3

16

64

80

آسیبشناسی اختصاصی (و یا
همزمان)

47

اصول معاینه دامهای بزرگ

1

1

2

16

32

48

آسیبشناسی اختصاصی (و یا
همنیاز)

48

بیماریهای داخلی دامهای بزرگ 1

2

0

2

32

0

32

کلینیکال پاتولوژی

49

بیماریهای داخلی دامهای بزرگ 2

2

0

2

32

0

32

کلینیکال پاتولوژی

50

بیماریهای متابولیک و کمبودهای تغذیهای
دام-های بزرگ

2

0

2

32

0

32

اصول تغذیه دام و طیور

51

مسمومیتهای دامهای بزرگ

1

0

1

16

0

16

سمشناسی

52

بهداشت و بیماریهای طیور

3

1

4

48

32

80

باکتریشناسی اختصاصی و
بیماریها ،ویروسشناسی و
بیماریها  ،قارچ شناسی،
مایکوتوکسینها و بیماریها ،
انگلشناسی و بیماریها

53

اصول معاینه دامهای کوچک

0/5

0/5

1

8

16

24

آسیبشناسی اختصاصی (و یا
همنیاز)

54

بیماریهای داخلی دامهای کوچک

3

0

3

48

0

48

کلینیکال پاتولوژی،
تصویربرداری تشخیصی
دامپزشکی

مایکوتوکسینها و بیماریها ،
انگلشناسی و بیماریها (و یا
همزمان)

10

تعداد واحد
نام درس

ردیف

تعداد ساعات
پیشنیاز /همنیاز

نظری

عملی

جمع

نظری

عملی

جمع

55

بهداشت ،بیماریها و پرورش حیوانات
خانگی اگزوتیک

1

0

1

16

0

16

کلینیکال پاتولوژی ،
تصویربرداری تشخیصی
دامپزشکی

56

مامایی دامپزشکی

2

2

4

32

64

96

اصول معاینه دامهای بزرگ،
اصول فارماکولوژی بالینی،
پرورش دام

57

بیماریهای تولید مثل و اورام پستان دام

3

0

3

48

0

48

مامایی دامپزشکی

58

اصول جراحی دامپزشکی

1

1

2

16

32

48

اصول معاینه دامهای بزرگ،
اصول معاینه دامهای کوچک،
اصول فارماکولوژی بالینی

59

اصول هوشبری

0/5

0/5

1

8

16

24

اصول فارماکولوژی بالینی

60

جراحی عمومی دامهای بزرگ

2

1

3

32

32

64

اصول جراحی دامپزشکی،
اصول هوشبری

61

جراحی عمومی دامهای کوچک

1

1

2

16

32

48

اصول جراحی دامپزشکی،
اصول هوشبری

62

لنگش در دامهای بزرگ

1

0

1

16

0

16

اصول جراحی دامپزشکی،
اصول هوشبری

63

تصویربرداری تشخیصی دامپزشکی

1

1

2

16

32

48

اصول جراحی دامپزشکی،
اصول هوشبری (و یا همنیاز)

64

کلینیکال پاتولوژی

2

2

4

32

64

96

آسیبشناسی اختصاصی

65

کارورزی طب بالینی دامهای بزرگ 1

0

1

1

0

64

64

بیماریهای داخلی دامهای
بزرگ

66

کارورزی طب بالینی دامهای بزرگ 2

0

1

1

0

64

64

کارورزی طب بالینی دامهای
بزرگ  1و یا همنیاز

67

کارورزی طب بالینی دامهای کوچک 1

0

1

1

0

64

64

بیماریهای داخلی دامهای
کوچک 1

68

کارورزی طب بالینی دامهای کوچک 2

0

1

1

0

64

64

کارورزی طب بالینی دامهای
کوچک  1و یا همنیاز

69

کارورزی تصویربرداری تشخیصی دامپزشکی
1

0

1

1

0

64

64

تصویر برداری تشخیصی
دامپزشکی

70

کارورزی جراحی دامهای کوچک 1

0

1

1

0

64

64

جراحی عمومی دامهای
کوچک

71

کارورزی جراحی دامهای کوچک 2

0

1

1

0

64

64

کارورزی جراحی دامهای
کوچک  1و یا همنیاز

72

کارورزی بهداشت و بیماریهای پرندگان 1

0

1

1

0

64

64

بهداشت و بیماریهای طیور

11

تعداد ساعات

تعداد واحد
ردیف

نام درس

73

کارورزی بهداشت و بیماریهای پرندگان 2

0

74

کارورزی آزمایشگاه تشخیص بالینی 1

0

1

75

کارورزی کالبدگشایی تشخیصی 1

0

1

1

76

کارورزی جراحی دامهای بزرگ 1

0

1

1

0

77

کارورزی جراحی دامهای بزرگ 2

0

1

1

0

64

78

کارورزی مامایی 1

0

1

1

0

64

64

79

کارورزی مامایی 2

0

1

1

0

64

64

101

66

167

1616

جمع


پیشنیاز /همنیاز

نظری

عملی

جمع

نظری

عملی

جمع

1

1

0

64

64

کارورزی بهداشت و بیماری-
های پرندگان  1و یا همنیاز

1

0

64

64

کلینیکال پاتولوژی

0

64

64

اصول کالبدگشایی و نمونه-
برداری

64

64

جراحی عمومی دامهای بزرگ

64

کارورزی جراحی دامهای بزرگ
 1و یا همنیاز
بیماریهای تولید مثل دام و
اورام پستان دام
کارورزی مامایی  1و یا همنیاز

دانشجو موظف است کلیه دروس جدول ب را بگذراند.
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جدول ج – دروس انتخابی ( )Elective Coursesمقطع دکتری عمومی دامپزشکی
تعداد واحد
ردیف

نام درس

تعداد ساعات

نظری

عملی

1

کالبدشناسی حیوانات آزمایشگاهی

0

1

1

2

مبانی و کاربرد سلولهای بنیادی

1

0

1

16

3

روشهای تشخیصی مولکولی

1

1

2

16

32

4

داروهای دامپزشکی و بهداشت عمومی

2

0

2

32

0

32

5

واکسنها و ترکیبات بیولوژیک

1

0

1

16

0

16

فارماکولوژی 2

6

مدیریت کنترل و پیشگیری در بیماریهای
انگلی

1

0

1

16

0

16

دروس انگلشناسی و
بیماریها

7

بهداشت و بیماریهای ماهیان زینتی

1

0

1

16

0

16

بهداشت و بیماریهای ماهی

8

کارورزی بهداشت و بیماریهای آبزیان

0

1

1

0

64

64

بهداشت و بیماریهای ماهی

9

تغذیه اختصاصی آبزیان

0/5

0/5

1

8

16

24

تکثیر و پرورش ماهی،
تکثیر و پرورش ماهیان
زینتی ،اصول تغذیه دام و
طیور

10

مدیریت بهداشتی آبزیان

1

0

1

16

0

16

تکثیر و پرورش ماهی

11

باکتریشناسی مولکولی

1

1

2

16

32

48

باکتری شناسی عمومی

12

ایمنیشناسی بالینی

1

1

2

16

32

48

ایمنیشناسی بنیادی؛
باکتریشناسی اختصاصی و
بیماریها؛ ویروسشناسی و
بیماریها؛ قارچ شناسی،
مایکوتوکسینها و بیماریها؛
دروس انگلشناسی و
بیماریها

13

نگهداری مواد غذایی

2

0

2

32

0

32

کنترل کیفی و بهداشتی
مواد غذایی (میکروبی و
شیمیایی)

14

سیستمهای مدیریت بهداشتی در صنایع
غذایی

2

0

2

32

0

32

کنترل کیفی و بهداشتی
مواد غذایی (میکروبی و
شیمیایی)

15

صنایع بستهبندی مواد غذایی

1

0

1

16

0

16

کنترل کیفی و بهداشتی
مواد غذایی (میکروبی و
شیمیایی)

16

کارورزی در آزمایشگاه مواد غذایی (میکروبی)

0

1

1

0

64

64

کنترل کیفی و بهداشتی
مواد غذایی (میکروبی)

13

جمع نظری

پیشنیاز /همنیاز

عملی

جمع

0

32

32

آناتومی سیستماتیک 2

0

16

بافتشناسی 2

48

مبانی بیولوژی سلولی و
مولکولی
فارماکولوژی 2

تعداد ساعات

تعداد واحد
ردیف

نام درس

17

کارورزی در آزمایشگاه مواد غذایی (شیمیایی)

0

18

طب بالینی دامهای بزرگ (بیماریهای
عفونی)

3

0

19

طب داخلی اسب

2

0

2

20

مایعدرمانی در دامهای بزرگ

1

0

1

16

21

بیماریهای نوزادان در دامهای بزرگ

1

0

1

16

0

22

بهداشت و بیماریهای گاومیش

0/5

0/5

1

8

16

24

23

بیماریهای نشخوارکنندگان کوچک

0/5

0/5

1

8

16

24

بیماریهای دامهای بزرگ
1و2

24

کارورزی طب بالینی دامهای بزرگ 3

0

1

1

0

64

64

کارورزی طب بالینی دامهای
بزرگ  2و یا همنیاز

25

کارورزی طب بالینی دامهای بزرگ 4

0

1

1

0

64

64

کارورزی طب بالینی دامهای
بزرگ  3و یا همنیاز

26

کارورزی طب بالینی دامهای بزرگ 5

0

1

1

0

64

64

کارورزی طب بالینی دامهای
بزرگ  4و یا همنیاز

27

بهداشت و بیماریهای پرندگان زینتی

1/5

0/5

2

24

16

40

بهداشت و بیماریهای طیور

28

تفسیر آزمایشهای تشخیصی در بیماریهای
پرندگان

1

0

1

16

0

16

بهداشت و بیماریهای طیور

29

کارورزی بهداشت و بیماریهای پرندگان 3

0

1

1

0

64

64

کارورزی بهداشت و بیماری-
های پرندگان  2و یا همنیاز

30

کارورزی بهداشت و بیماریهای پرندگان 4

0

1

1

0

64

64

کارورزی بهداشت و بیماری-
های پرندگان  3و یا همنیاز

31

تغذیه اختصاصی طیور

1

0

1

16

0

16

اصول تغذیه دام و طیور

32

تغذیه اختصاصی دام

1

0

1

16

0

16

اصول تغذیه دام و طیور

33

کارورزی آزمایشگاه تشخیص بالینی 2

0

1

1

0

64

64

کارورزی آزمایشگاه تشخیص
بالینی  1یا همنیاز

نظری

عملی
1

1

3

48

32

0
0

16
16

بیماریهای داخلی دامهای
بزرگ  1و 2
بیماریهای داخلی دامهای
بزرگ  1و 2

14

جمع نظری

پیشنیاز /همنیاز

عملی

جمع

0

64

64

کنترل کیفی و بهداشتی
مواد غذایی (شیمیایی)

0

48

باکتریشناسی اختصاصی و
بیماریها ،ویروسشناسی و
بیماریها ،انگلشناسی و
بیماریها ،قارچشناسی و
بیماریها

32

بیماریهای داخلی دامهای
بزرگ
بیماریهای داخلی دامهای
بزرگ  1و 2

تعداد واحد
ردیف

نام درس

تعداد ساعات

نظری

عملی

34

کارورزی آزمایشگاه تشخیص بالینی 3

0

1

1

35

کارورزی کالبدگشایی تشخیصی 2

0

1

1

0

36

کارورزی کالبدگشایی تشخیصی 3

0

1

1

0

64

37

مسمومیتها در دامهای کوچک

1

0

1

16

0

16

38

بیماریهای متابولیک دامهای کوچک

1

0

1

16

0

16

بیماریهای داخلی دامهای
کوچک 1

39

بهداشت ،تغذیه و نگهداری دامهای کوچک

1

0

1

16

0

16

اصول تغذیه دام و طیور

40

کارورزی طب بالینی دامهای کوچک 3

0

1

1

0

64

64

کارورزی طب بالینی دامهای
کوچک  2و یا همنیاز

41

کارورزی طب بالینی دامهای کوچک 4

0

1

1

0

64

64

کارورزی طب بالینی دامهای
کوچک  3و یا همنیاز

42

کارورزی طب بالینی دامهای کوچک 5

0

1

1

0

64

64

کارورزی طب بالینی دامهای
کوچک  4و یا همنیاز

43

کارورزی تصویربرداری تشخیصی دامپزشکی 2

0

1

1

0

64

64

کارورزی تصویربرداری
تشخیصی دامپزشکی  1و یا
همنیاز

44

کارورزی تصویربرداری تشخیصی دامپزشکی 3

0

1

1

0

64

64

کارورزی تصویربرداری
تشخیصی دامپزشکی  2و یا
همنیاز

45

کارورزی تصویربرداری تشخیصی دامپزشکی 4

0

1

1

0

64

64

کارورزی تصویربرداری
تشخیصی دامپزشکی  3و یا
همنیاز

46

کارورزی جراحی دامهای کوچک 3

0

1

1

0

64

64

کارورزی جراحی دامهای
کوچک  2و یا همنیاز

47

کارورزی جراحی دامهای کوچک 4

0

1

1

0

64

64

کارورزی جراحی دامهای
کوچک  3و یا همنیاز

48

کارورزی جراحی دامهای کوچک 5

0

1

1

0

64

64

کارورزی جراحی دامهای
کوچک  4و یا همنیاز

49

کارورزی جراحی دامهای بزرگ 3

0

1

1

0

64

64

کارورزی جراحی دامهای
بزرگ  2و یا همنیاز

15

جمع نظری

پیشنیاز /همنیاز

عملی

جمع

0

64

64

کارورزی آزمایشگاه تشخیص
بالینی  2یا همنیاز

64

64

کارورزی کالبدگشایی
تشخیصی  1یا همنیاز

64

کارورزی کالبدگشایی
تشخیصی  2یا همنیاز
بیماریهای داخلی دامهای
کوچک 1

تعداد واحد
نام درس

ردیف

تعداد ساعات

نظری

عملی

50

کارورزی جراحی دامهای بزرگ 4

0

1

1

51

کارورزی جراحی دامهای بزرگ 5

0

1

1

0

52

تکنیکهای تولید مثل دام

1

1

2

16

32

53

بیماریهای تولید مثل گوشتخواران

1

0

1

16

0

16

54

کارورزی مامایی 3

0

1

1

0

64

64

کارورزی مامایی  2و یا هم-
نیاز

55

کارورزی مامایی 4

0

1

1

0

64

64

کارورزی مامایی  3و یا هم-
نیاز

56

نگهداری و استفاده از حیوانات آزمایشگاهی

0/5

0/5

1

8

16

24

آناتومی سیستماتیک ،2
فیزیولوژی 3

57

مدلسازی حیوانات در تحقیقات تجربی

2

0

2

0

32

32

نگهداری و استفاده از
حیوانات آزمایشگاهی

58

مدیریت زخم در دامپزشکی

1

1

2

16

32

48

اصول جراحی ،اصول
هوشبری

59

کارآفرینی دامپزشکی

1

0

1

16

0

16

ندارد

60

فیزیک پزشکی

1

0

1

16

0

16

ندارد

72

584

جمع

34/5 38/5

جمع نظری

پیشنیاز /همنیاز

عملی

جمع

0

64

64

کارورزی جراحی دامهای
بزرگ  3و یا همنیاز

64

64

کارورزی جراحی دامهای
بزرگ  4و یا همنیاز

48

مامایی دامپزشکی
مامایی دامپزشکی

2552 1968

 -1دانشجو موظف به انتخاب  25واحد از دروس انتخابی (جدول ج) است.
 -2کف واحد انتخابی از دروس کارورزی علوم بالینی (کارورزیهای بهداشت و بیماریهای پرندگان ،مامایی ،آزمایشگاه تشخیص بالینی،
کالبدگشایی تشخیصی ،طب بالینی دامهای بزرگ ،طب بالینی دامهای کوچک ،تصویربرداری تشخیصی ،جراحی دامهای کوچک و جراحی دام-
های بزرگ) از جدول ج حداقل  10واحد است.
 -3دانشکده با توجه به امکانات خود و مقررات آموزشی دانشگاه و رعایت حداقل تعداد الزم دانشجو برای تشکیل کالسها نسبت به ارایه
واحدهای انتخابی اقدام خواهد کرد.
 -4در هر حال ،ارایه واحدهای انتخابی باید به گونهای برنامهریزی شود که حداقل بار مالی ممکن را به دانشگاه تحمیل نماید.

16

س فص
ر ل ردوس

تخ
ص
ص
ردوس ي الزامي ()Compulsory

17

عنوان درس به فارسی :مبانی بیولوژی سلولی و مولکولی
عنوان درس به انگلیسیPrinciples of Cellular and Molecular Biology :
تعداد واحد

نوع واحد

تعداد ساعات

نظری

عملی

جمع

نظری

عملی

جمع

2

0

2

32

0

32

دروس پیشنیاز

تخصصی

الزامی

انتخابی

ندارد

ملزومات مورد نیاز برای ارایه درس

کارگاه

سفر علمی

آزمایشگاه

سمینار

اهداف درس :آشنایی دانشجویان با اساس مولکولی فرایندها و فعالیتهای سلولی به ویژه هسته سلول
سرفصل
زیست شناسی سلولی (پروکاریوتها و یوکاریوتها)
ساختار و عملکرد اجزاء سلولی  ،اسکلت سلولی ،غشاء سلولی ،دیواره ی سلولی ،اندامکهای سلولی ،مکانیسمهای ترشح مواد ،مکانیسمهای:
اندوسیتوز و فاگوسیتوز
چرخه سلولی و نحوه تنظیم آن
ماتریکس خارجسلولی و ارتباطات سلول با سلول
زیست شناسی مولکولی (پروکاریوتها و یوکاریوتها)
ساختار ماده ی وراثتی ،کروماتین ،کروموزومها  ،دی.ان.ای ()DNA
همانند سازی DNAو مکانیسم آن
تخریب ،جهش ،و تعمیر DNA
رونویسی و وقایع پس از آن
 ویرایش ار.ان.ای ()RNA editting اسپالیسینگ ()splicing پلی ادنیلیشن ()poly adenilation افزودن کالهک ()cappingترجمه و پروتئینسازی و تغییرات پس از ترجمه ()Protien post-translational modification
هدف گیری پروتئینها به محل فعالیت یا استقرار آنها در بخشهای مختلف سلولی ()protein targeting
میانکنش بین ماکرومولکولها و اهمیت آن در فعالیتهای سلولی
تنظیم بیان ژن
 ژنهای با بیان همیشگی)(house keeping gene ژنهای قابل القاء یا القاپذیر ()inducible genes -اپرون و انواع آن مثل اپرون الکتوز ،آرابینوز و تریپتوفان

18

تکنولوژی  DNAنوترکیب :کلونسازی ،واکنش زنجیرهای پلیمراز و انواع آن ،آنزیمهای محدوداالثر و لیگاز ،روشهای انتقال ژن به موجودات
مختلف ،هیبریدیزاسیون اسیدهای نوکلئیک ،روشهای  FRET ،Phage displayو Yeast 2-hybrid ،BRET
جنبههای اختصاصی ()specialized aspect
 زیست شناسی مولکولی تکوین ()molecular biology of development اساس مولکولی ژنتیکی سرطان (( )the genetic basis of cancerنقش انکوژنها و ژنهای سرکوبگر توموری و آپوپتوز در سرطان)روش ارزشیابی
ارزشیابی مستمر (درصد)

آزمونهای نهایی (درصد)

میانترم (درصد)

20

پروژه (درصد)

آزمونهای نوشتاری 80

کتب و منابع علمی
1. Krebs JE, Goldstein ES, Kilpatrick ST. Lewin's GENES XII. USA: Jones & Bartlett Learning 2017.
2. Lodish H, Berk A, Kaiser CA, et al. Molecular cell biology. USA: WH Freeman 2016.
3. Watson JD, Baker TA, Bell SP, et al. Molecular biology of the gene. New York, USA: Cold Spring
Harbor laboratory Press 2014.

19

عنوان درس به فارسی :بیوشیمی 1
عنوان درس به انگلیسیBiochemistry 1:
تعداد واحد

نوع واحد

تعداد ساعات

نظری

عملی

جمع

نظری

عملی

جمع

2

-

2

32

-

32

دروس پیشنیاز

الزامی

تخصصی

انتخابی

ندارد

ملزومات مورد نیاز برای ارایه درس

کارگاه

سفر علمی

آزمایشگاه

سمینار

اهداف درس:آشنایی دانشجویان با اساس مولکولی حیات ،ساختار قندها ،چربیها ،ترکیبات نیتروژندار شامل پروتئینها و اسیدهای نوکلئیک
سرفصل
کلیاتی در مورد مولکولهای زیستی
تعریف بیوشیمی و عناصر دخیل در ساختارهای زیستی  ،گروههای عاملی ،نیروهای الزم برای تشکیل مولکولهای زیستی
آب
آب ،ساختمان مولکول آب ،حل شدن مواد در آب ،یونیزه شدن آب ،pH ،اسیدها و بازهای ضعیف ،سییتمهای بافری
کربوهیدراتها
اهمیت بیولوژیکی کربوهیدراتها ،طبقهبندی ،مونوساکاریدها ،دی ساکاریدها ،الیگوساکاریدها و پلی ساکاریدها ،انواع پلی ساکاریدها ،هموپلی
ساکاریدها ،هتروپلی ساکاریدها ،گلیکوزآمینوگلیکآنها ،پروتئوگلیکآنها
اسیدهای آمینه و پروتئینها
اسیدهای آمینه  ،طبقهبندی اسیدهای آمینه pH ،ایزوالکتریک ( pHiیا  ،)pIپپتیدها و پروتئینها ،انواع ساختار پروتئینها شامل ساختار اول،
دوم ،سوم و چهارم ،طبقهبندی پروتئینها ،ساختار و عملکرد میوگلوبین و هموگلوبین،
آنزیمها
اهمیت بیولوژیکی آنزیمها ،نامگذاری آنزیمها ،ساختار پروتئینی آنزیمها ،جایگاه فعال ،سینتیک آنزیمی ،مهار آنزیمی ،آنزیمهای تنظیمی،
ایزوزیمها ،فعالیت و و احدهای آنزیمی ،تاثیر شرایط مختلف روی فعالیت آنزیمها ،هولوآنزیم ،ویتامینها ،کوفاکتور و کوآنزیمها،
لیپیدها
اهمیت زیستشناختی لیپیدها ،طبقهبندی لیپیدها ،اسیدهای چرب ،لیپیدهای مرکب ،انواع فسفولیپیدها و اسفنگولیپیدها ،داروهای ضدالتهاب،
لیپیدهای ساده  ،استروئیدها ،لیپوپروتئینها ،غشا سلول ،اهمیت غشا سلول ،اجزا سازنده غشا،
اسیدهای نوکلئیک
اهمیت اسیدهای نوکلئیک ،واحدهای تشکیل دهنده اسیدهای نوکلئیک ،ساختار و انواع نوکلئوتیدها ،هیدرولیز اسیدهای نوکلئیک به وسیله
اسیدها و بازها ،هیدرولیز اسیدهای نوکلئیک توسط آنزیمها ،انواع  ،RNA ،DNAدناتوره شدن مولکولهای  RNA , DNAدو رشتهای
روش ارزشیابی
ارزشیابی مستمر (درصد)

آزمونهای نهایی (درصد)

میانترم (درصد)

آزمونهای نوشتاری80 :

20

20

پروژه (درصد)

کتب و منابع علمی
1. Devlin TM. Textbook of biochemistry: With clinical correlations. USA: John Wiley & Sons 2011.
2. Lehninger AL, Nelson DL, Cox MM. Lehninger principles of biochemistry. London, UK: Macmillan
Higher Education 2017
3. Rodwell VW, Weil PA, Botham KM, et al. Harper's illustrated biochemistry. 31st ed. New York, USA:
McGraw-Hill 2018.
4. Ferrier DR. Lippincott illustrated reviews: Biochemistry. 7th ed. Philadelphia, USA: Wolters Kluwer
2017.
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عنوان درس به فارسی :بیوشیمی 2
عنوان درس به انگلیسیBiochemistry 2 :
تعداد واحد

نوع واحد

تعداد ساعات

نظری

عملی

جمع

نظری

عملی

جمع

3

-

3

48

-

48

دروس پیشنیاز

الزامی

تخصصی

انتخابی

بیوشیمی 1

ملزومات مورد نیاز برای ارایه درس

کارگاه

سفر علمی

آزمایشگاه

سمینار

اهداف درس :درک متابولیسم و تغییر و تبدیل مولکولهای زیستی به یکدیگر و عواقب اختالل آنها
سرفصل
بیوانرژیتیک
سیستم و محیط ،اصول ترمودینامیک ،انرژی آزاد ،محاسبه تغییرات انرژی آزاد استاندارد چند واکنش متوالی ،اکسیداسیون بیولوژیک ،آنزیمهای
دخیل در اکسیداسیون و احیاء
متابولیسم کربوهیدراتها
متابولیسم ،گوارش کربوهیدرات ،گلیکولیز (مسیر امبدن ـ میرهوف) ،سرنوشتهای پیروات ،سرنوشتهای استیلکوآنزیم  ،Aورود سایر قندها به
مسیر گلیکولیز ،گلوکونئوژنز ،چرخة سوبسترایی (چرخة بیهوده)،شنت راپوپورت ( ،)Rapoport shuntمسیر پنتوزفسفات ،متابولیسم گلیکوژن،
چرخه کربس
فسفریالسیون اکسیداتیو و فتوفسفریالسیون
واکنشهای فسفریالسیون اکسیداتیو ،شاتلهای غشایی ،محاسبه میزان انرژی آزادشده از اکسیداسیون کامل  NADHو  FADH2در زنجیره
تنفسی ،مکانیسم سنتز  ،ATPناقلهای غشاء داخلی میتوکندری ،مهارکنندههای زنجیره تنفسی ،ضریب فسفریالسیون اکسیداتیو ()P/O
متابولیسم لیپیدها
لیپوپروتئینها ،اسیدهایچرب آزاد ،لیپولیز (اکسیداسیون اسیدهایچرب) ،لیپوژنز (بیوسنتز اسیدهایچرب) ،بیوسنتز تریآسیلگلیسرولها،
بیوسنتز گلیسروفسفولیپیدها ،کاتابولیسم فسفولیپیدها ،بیوسنتز اسفنگولیپیدها ،بیوسنتز کلسترول ،بیوسنتز ایکوزانوئیدها ،متابولیسم اجسام
کتونی (استونی)
متابولیسم پروتئین
مقدمه ،جذب پروتئین ها و اسیدهای آمینه ،اکسیداسیون اسیدهایآمینه ،چرخه اوره ،مسیرهای کاتابولیسم اسیدهای آمینه،اسیدهای آمینه
کتوژنیک و گلوکوژنیک ،چرخه نیتروژن و آنابولیسم اسیدهای آمینه،مولکولهای مشتق از اسیدهای آمینه
متابولیسم اسیدهای نوکلئیک
بیوسنتز نوکلئوتیدها ،تبدیل اینوزینات به آدنیالت و گوانیالت ،تنظیم بیوسنتز نوکلئوتیدهای پورینی ،تنظیم بیوسنتز نوکلئوتیدهای
پیریمیدینی،کاتابولیسم پورینها و پیریمیدینها،تخریب پیریمیدینها،انواع نقرس
انتقال پیام
مکانیسمهای مولکولی انتقال پیام ،سیستمهای انتقال پیام ،گیرندههای آنزیمی ،گیرنده انسولین ،گیرندههای سرپنتینی یا جفت شونده با پروتئین
،Gگیرنده استروئیدی ،فصل پانزدهم :هورمونها ،سلول یا بافت هدف ،طبقهبندی هورمونها  ،هورمونهای هیپوتاالموس و هیپوفیز ،هورمونهای
تیروئید ،هورمونهای غدد فوق کلیوی ،هورمونهای جنسی ،هورمونهای پانکراس ،اثر انسولین بر پروتئینها ،لپتین.

22

روش ارزشیابی
)پروژه (درصد

)آزمونهای نهایی (درصد

)میان ترم (درصد

80 :آزمونهای نوشتاری

)ارزشیابی مستمر (درصد
20

کتب و منابع علمی
1. Devlin TM. Textbook of biochemistry: With clinical correlations. USA: John Wiley & Sons 2011.
2. Lehninger AL, Nelson DL, Cox MM. Lehninger principles of biochemistry. London, UK: Macmillan
Higher Education 2017
3. Rodwell VW, Weil PA, Botham KM, et al. Harper's illustrated biochemistry. 31st ed. New York, USA:
McGraw-Hill 2018.
4. Ferrier DR. Lippincott illustrated reviews: Biochemistry. 7th ed. Philadelphia, USA: Wolters Kluwer
2017.
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عنوان درس به فارسی :بیوشیمی عملی
عنوان درس به انگلیسیPractical Biochemistry :
تعداد واحد

تعداد ساعات

نظری

عملی

جمع

نظری

عملی

-

1

1

-

32

دروس پیشنیاز

نوع واحد
جمع
32

الزامی

تخصصی

انتخابی

بیوشیمی 1

ملزومات مورد نیاز برای ارایه درس

کارگاه

سفر علمی

آزمایشگاه

سمینار

اهداف درس :کسب توان الزم برای انجام آزمایشات بیوشیمی در آزمایشگاههای بالینی و تحقیقاتی
سرفصل
تیتراسیون
محلولسازی و بافرسازی و محاسبات بیوشیمیایی
اساس اسپکتروفوتومتری و کاربرد آن در سنجشهای آزمایشگاهی
سنجش شیمیایی فروکتوز و گاالکتوز در مایعات بیولوژیک
سنجش شیمیایی قندهای احیا کننده و غیراحیاکننده
کروماتوگرافی تک بعدی
سنجش شیمیایی و آنزیمی تری گلیسیریدها
سنجش شیمیایی و آنزیمی کلسترول
سنجش شیمیایی و آنزیمی فسفولیپیدها
سنجش اسیدهای آمینه و پروتئینها
استخراج اسیدهای نوکلئیک از منابع زیستی
سنجش اسیدهای نوکلئیک و پروتئینها
الکتروفورز پروتیئن و اسیدهای نوکلئیک
سنجشهای آنزیمی
روش ارزشیابی
ارزشیابی مستمر (درصد)

آزمونهای نهایی (درصد)

میانترم (درصد)

50

پروژه (درصد)

آزمونهای نوشتاری50 :

کتب و منابع علمی
1. Boyer RF. Biochemistry laboratory: Modern theory and techniques. Boston, USA: Prentice Hall 2012.
2. Burtis CA, Bruns DE, Sawyer BG, et al. Tietz textbook of clinical chemistry and molecular diagnostics.
St. Louis, USA: Elsevier/Saunders 2015.
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عنوان درس به فارسی :فیزیولوژی 1
عنوان درس به انگلیسیPhysiology 1 :
تعداد واحد

نوع واحد

تعداد ساعات

نظری

عملی

جمع

نظری

عملی

جمع

3

-

3

48

-

48

دروس پیشنیاز

الزامی

تخصصی

انتخابی

بیولوژی سلولیمولکولی ،آناتومی  ،1بافت شناسی  1و بیوشیمی 1

ملزومات مورد نیاز برای ارایه درس

کارگاه

سفر علمی

آزمایشگاه 

سمینار

اهداف درس :در فیزیولوژی  1برای دانشجویان دکترای دامپزشکی مقدمات فیزیولوژی ،فیزیولوژی سلول ،فیزیولوژی اعصاب و فیزیولوژی
آندوکرین تدریس می گردد .مبنای علمی چهارچوب درس فیزیولوژی  1بر اساس تفهیم مطلب زیر پایه ریزی شده است:
 -1آشنایی با علم فیزیولوژی
 -2ارتباط دادن اعمال بدن به سطح سلولی و مولکولی
 -3آشنایی با سطوح تنظیمی اعمال بدن و به ویژه تنظیمهای مغزی
سرفصل
مقدمات فیزیولوژی :تعریف فیزیولوژی ،مایعات بدن ،محیط داخلی ،هومئوستازی ،مکانیسمهای تنظیم کننده اعمال بدن.
فیزیولوژی سلول :ساختار فیزیولوژیک سلول ،اعمال سلول ،ارگانلهای سلولی و اعمال آنها ،اتصاالت بین سلولها ،ارتباطات بین سلولها ،سیگنال
دهی سلولی.
فیزیولوژی اعصاب :کلیات نوروفیزیولوژی ،نوروآناتومی فیزیولوژیک ،واحد عملکردی اعصاب ،سیناپس ،نوروفیزیولوژی حسی عمومی (المسه ،درجه
حرارت ،ارتعاش و درد) ،نوروفیزیولوژی حسی اختصاصی ( بینایی ،شنوایی ،بویایی ،چشایی) ،نوروفیزیولوژی حرکتی (فیزیولوژی عضله اسکلتی،
پایه و اساس حرکت ،کنترل حرکت توسط نخاع ،بصل النخاع ،پل مغزی ،مخچه  ،عقدههای قاعده ای و قشر مغز) ،اعمال احشایی و کنترل آنها،
رفتار و خواب و بیداری ،اعمال عالی مغز ،سیستم عصبی خودمختار
فیزیولوژی آندوکرین :کلیات هورمون شناسی ،بخش آندوکرین هیپوتاالموس ،هورمونهای هیپوفیز قدامی ،هورمنهای هیپوفیز خلفی ،هورمون-
های غده تیروئید ،هورمونهای لوزالمعده ،هورمونهای غدد فوق کلیه ،سایر اعضا و بافتهای تولید کننده هورمون مثل قلب ،کلیه ،دستگاه
گوارش ،بافت چربی ،عضله اسکلتی
روش ارزشیابی
ارزشیابی مستمر (درصد)

آزمون نهایی (درصد)

میانترم (درصد)

پروژه (درصد)

آزمون نوشتاری100 :
کتب و منابع علمی
1. Klein BG. Cunningham's textbook of veterinary physiology. 5 ed. St. Louis, USA: Elsevier 2013.
th

2. Barrett KE, Susan M, Barman SB, et al. Ganong's review of medical physiology. 25 th ed. New York,
USA: McGraw-Hill Medical 2016.
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3. Hall JE, Guyton AC. Guyton and Hall textbook of medical physiology. 13th ed. Philadelphia, USA:
Elsevier 2016.
4. Reece WO, Erickson HH, Goff P, et al. Dukes' physiology of domestic animals. 13th ed. USA: WileyBlackwell; 2015.
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عنوان درس به فارسی :فیزیولوژی 2
عنوان درس به انگلیسیPhysiology 2 :
تعداد واحد

نوع واحد

تعداد ساعات

نظری

عملی

جمع

نظری

عملی

جمع

3

-

3

48

-

48

دروس پیشنیاز

الزامی

تخصصی

انتخابی

فیزیولوژی  ،1آناتومی  ،2بافت شناسی  2و بیوشیمی 2

ملزومات مورد نیاز برای ارایه درس

کارگاه

سفر علمی

آزمایشگاه 

سمینار

اهداف درس :در فیزیولوژی  2برای دانشجویان دکترای دامپزشکی فیزیولوژی خون ،فیزیولوژی قلب و عروق ،فیزیولوژی تنفس ،فیزیولوژی
مایات بدن و فیزیولوژی کلیه تدریس میگردد .مبنای علمی چهارچوب درس فیزیولوژی  2بر اساس تفهیم مطالب زیر پایهریزی شده است:
سه سیستم قلب و عروق ،تنفس و کلیهها در ارتباط بسیار تنگاتنگ عمل میکنند و بررسی فیزیولوژیک این سه سیستم در کنار هم موجب
آشنا شدن با بسیاری از مکانیسمهای تنظیم کننده اعمال داخلی بدن میگردد.
سرفصل
فیزیولوژی خون :تعریف خون و خونسازی ،گلبولهای قرمز خون ،گلبولهای سفید خون ،سیستم ایمنی.
فیزیول وژی قلب و عروق :کلیات فیزیولوژی قلب و عروق ،آناتومی فیزیولوژیک قلب ،فیزیولوژی سلول عضله قلبی ،فعالیت الکتریکی قلب ،سیستم
ایجاد و هدایت کننده ایمپالس قلبی ،الکتروکاردیوگرافی ،فعالیت انقباضی قلب ،سیستول و دیاستول قلبی ،تنظیم عملکرد قلب ،تقسیم بندی
عروق ،عملکرد شریآنها و وریدها و مویرگها ،فشارخون ،تنظیمهای عملکرد قلبی عروقی ،جریان خون قسمتهای حیاتی بدن.
فیزیولوژی تنفس :کلیات تنفس شناسی ،آناتومی فیزیولوژیک راههای هوائی و ریهها ،گردش خون ریهها مکانیک تنفس ،تهویه ریوی ،انتقال گازها
در خون ،انتقال اکسیژن ،انتقال دی اکسید کربن ،تنظیم تنفس ،اعمال غیر تنفسی سیستم تنفسی.
فیزیولوژی مایعات بدن :تقسیم بندی مایعات بدن ،ترکیب مایع خارج سلولی ،تنظیم فیزیولوژیک مایعات بدن
فیزیولوژی کلیه :کلیات ،آناتومی فیزیولوژیک کلیهها ،گردش خون کلیه ،اعمال کلیه ،تصفیه خون ،مکانیسمهای باز جذب و ترشح در کلیه ،تنظیم
کلیوی حجم مایعات بدن ،تنظیم کلیوی الکترولیتها ی مهم بدن ،تنظیم کلیوی باالنس پتاسیم ،تنظیم کلیوی  pHمایعات بدن ،رفلکس ادرار
کردن ،دیورتیکها
روش ارزشیابی
ارزشیابی مستمر (درصد)

آزمون نهایی (درصد)

میانترم (درصد)

پروژه (درصد)

آزمون نوشتاری 100
کتب و منابع علمی
1. Klein BG. Cunningham's textbook of veterinary physiology. 5 ed. St. Louis, USA: Elsevier 2013.
th

2. Barrett KE, Susan M, Barman SB, et al. Ganong's review of medical physiology. 25 th ed. New York,
USA: McGraw-Hill Medical 2016.
3. Hall JE, Guyton AC. Guyton and Hall textbook of medical physiology. 13th ed. Philadelphia, USA:
Elsevier 2016.
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4. Reece WO, Erickson HH, Goff P, et al. Dukes' physiology of domestic animals. 13th ed. USA: WileyBlackwell; 2015.
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عنوان درس به فارسی :فیزیولوژی 3
عنوان درس به انگلیسیPhysiology 3 :
تعداد واحد

نوع واحد

تعداد ساعات

نظری

عملی

جمع

نظری

عملی

جمع

2

-

2

32

-

32

دروس پیشنیاز

الزامی

تخصصی

انتخابی

فیزیولوژی  ،2بافت شناسی  2و بیوشیمی 2

ملزومات مورد نیاز برای ارایه درس

کارگاه

سفر علمی

آزمایشگاه 

سمینار

اهداف درس :در فیزیولوژی  3برای د انشجویان دکترای دامپزشکی فیزیولوژی گوارش و فیزیولوژی تولید مثل تدریس می گردد .مبنای
علمی چهارچوب درس فیزیولوژی  3به دلیل اختصاصی بودن این دو سیستم (سیستم گوارشی و سیستم تولید مثل) در دامپزشکی طرح
ریزی شده است.
سرفصل
فیزیولوژی گوارش :کلیات و تقسیم بندی ،اهمیت دستگاه گوارش در دامپزشکی ،آناتومی فیزیولوژیک ،اصول ترشح از سلولهای ترشحی ،اصول
حرکت از سلولهای عضله صاف ،فیزیولوژی سلولهای عضله صاف ،اعمال دستگاه گوارش ،تنظیم اعمال دستگاه گوارش ،اعمال حرکتی و ترشحی
قسمت قدامی دستگاه گوارش ،مکانیسمهای گرفتن غذا از محیط بیرون ،جویدن و بلع ،فیزیولوژی غدد بزاقی ،اعمال حرکتی و ترشحی معده،
تخلیه معده ،تنظیم تخلیه معده ،اصول ترشح از معده ،حرکات روده کوچک ،اعمال حرکتی و ترشحی روده بزرگ ،سکوم و اعمال آن ،گوارش در
نشخوارکنندگان ،مکانیسمهای حرکتی در پیش معده نشخوارکنندگان ,نشخوار و آروغ ،انبار مواد غذایی در شکمبه ،میکروبیولوژی شکمبه ،اعمال
تخمیری در شکمبه ،تنظیم عملکردهای شکمبه ،گوارش در نوزادان نشخوارکنندگان ،هضم مواد غذایی در قسمتهای مختلف دستگاه گوارش،
جذب مواد غذایی هضم شده از قسمتهای مختلف دستگاه گوارش ،عمل جامعیت دهنده دستگاه گوارش در مقابل غذا.
فیزیولوژی تولید مثل :کلیات ،آناتومی فیزیولوژیک دستگاه تولید مثل ،فیزیولوژی تولید مثل در دام نر ،بیضهها و عملکردهای آن ،اسپرماتوژنز،
تولید هورمون از بیضهها ،تنظیم عملکردهای بیضهها  ،بلوغ در حیوانات نر ،فیزیولوژی تولید مثل دام ماده ،تخمدان و عملکردهای آن ،مراحل
تولید تخمک ،تولید هورمون از تخمدان ،تنظیم اعمال تخمدان ،بلوغ حیوان ماده ،سیکلهای تولیدکثلی در حیوانات ماده ،جفت گیری و لقاح،
مکانیسمها ی لقاح ،فیزیولوژی ترشحات و حرکات اویدوکت ،جایگزینی تخمک لقاح یافته ،فیزیولوژی آبستنی ،رفتارهاها و تغییرات هورمونی
نزدیک زایمان ،زایمان و مراحل آن ،فیزیولوژی تازه متولدین ،شیردهی.
روش ارزشیابی
ارزشیابی مستمر (درصد)

آزمون نهایی (درصد)

میانترم (درصد)

پروژه (درصد)

آزمون نوشتاری100 :
کتب و منابع علمی
1. Klein BG. Cunningham's textbook of veterinary physiology. 5 ed. St. Louis, USA: Elsevier 2013.
th

2. Barrett KE, Susan M, Barman SB, et al. Ganong's review of medical physiology. 25 th ed. New York,
USA: McGraw-Hill Medical 2016.
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3. Hall JE, Guyton AC. Guyton and Hall textbook of medical physiology. 13th ed. Philadelphia, USA:
Elsevier 2016.
4. Reece WO, Erickson HH, Goff P, et al. Dukes' physiology of domestic animals. 13th ed. USA: WileyBlackwell; 2015.

30

عنوان درس به فارسی :فیزیولوژی عملی
عنوان درس به انگلیسیExperiments in Physiology :
تعداد واحد

نوع واحد

تعداد ساعات

نظری

عملی

جمع

نظری

عملی

جمع

-

1

1

-

32

32

دروس پیشنیاز

الزامی

تخصصی

انتخابی

فیزیولوژی  2و بافت شناسی 2

ملزومات مورد نیاز برای ارایه درس

کارگاه

سفر علمی

آزمایشگاه 

سمینار

اهداف درس :در فیزیولوژی عملی برای دانشجویان دکترای دامپزشکی مطالب نظری به شکل عملی تدریس می شود.
سرفصل
 – 1آشنایی دانشجویان با آزمایشگاه فیزیولوژی و وسایل اجرا کننده آزمایشهای فیزیولوژی  – 2همولیز یا شکنندگی غشای گلبولهای قرمز 3
– هماتوکریت و هموگلوبینومتری  – 4بررسی انقباضات عضله اسکلتی قورباغه  – 5بررسی انقباضات عضله قلب قورباغه  – 5بررسی حرکات
روده در خارج از بدن  – 6ارزیابی رفلکس خارش در قورباغه  – 7بررسی دردهای سریع و کند در موش آزمایشگاهی کوچک (سوری) – 8
الکتروگاردیوگرافی انسان  – 9الکتروکاردیوگرافی حیوان  – 9ثبت غیر مستقیم فشار خون  – 10تاثیر هورمونها بر میزان قند خون – 12
ارزیابی مکانیک تنفس  – 13تاثیر کاهش وافزایش حجم مایعات بدن بر برون ده ادراری
روش ارزشیابی
ارزشیابی مستمر (20درصد)

آزمونهای نهایی (80درصد)

میانترم (درصد)

پروژه (درصد)

آزمونهای نوشتاری
عملکردی
کتب و منابع علمی
1. Pal GK, Pal P. Textbook of practical physiology. 13 ed. India: Orient Black Swan 2009.
th

2. Klein BG. Cunningham's textbook of veterinary physiology. 5th ed. St. Louis, USA: Elsevier 2013.
3. Barrett KE, Susan M, Barman SB, et al. Ganong's review of medical physiology. 25th ed. New York,
USA: McGraw-Hill Medical 2016.
4. Hall JE, Guyton AC. Guyton and Hall textbook of medical physiology. 13th ed. Philadelphia, USA:
Elsevier 2016.
5. Reece WO, Erickson HH, Goff P, et al. Dukes' physiology of domestic animals. 13th ed. USA: WileyBlackwell; 2015.
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نام درس به فارسی :آناتومی سیستماتیک 1
نام درس به انگلیسیSystematic Anatomy 1 :
تعداد واحد

نوع واحد

تعداد ساعات

نظری

عملی

جمع

نظری

عملی

جمع

2

1

3

32

32

64

دروس پیشنیاز

تخصصی

الزامی

انتخابی

ندارد

ملزومات مورد نیاز برای ارایه درس

کارگاه

سفر علمی

آزمایشگاه 

سمینار

اهداف درس :آشنایی با آناتومی دستگاه حرکتی ( )locomotor systemشامل شناسایی و توصیف استخوآنها ،مفاصل و عضالت بدن،
آناتومی توصیفی ارگآنهای عصبی و اندامهای حسی و پوششی در پستانداران اهلی.
سرفصل
نظری
کلیات آناتومی (تعریف آناتومی و شاخههای آن ،واژگان آناتومی)
استخوانشناسی پایه (تکامل و رشد استخوآنها ،تقسیم بندی استخوآنها ،زوائد و فرو رفتگیهای استخوانی)
استخوان شناسی مقایسهای (استخوآنهای اندام سینهای ،اندام لگنی ،جمجمه و محوری)
مفصل شناسی پایه (تعریف مفصل ،رده بندی مفاصل ،حرکت مفاصل ،ساختمان مفاصل)
نامگذاری مفاصل بدن (شامل مفاصل اسکلت محوری ،اندام سینهای و اندام لگنی)
عضله شناسی پایه (طبقهبندی عضالت ،شکل عضله ،عملکرد عضله ،تاندون و آپونوروز ،ساختارهای ضمیمه شامل فاسیا ،کیسه سینوویال و غالف
سینوویال)
عضله شناسی مقایسهای (شامل عضالت صورت ،جوشی ،گردنی ،اندام سینهای ،اندام لگنی ،سینه و شکم)
کلیات دستگاه عصبی (معرفی ساختار ،نورونها ،عصب ،فاسیکل ،سیناپس ،دستگاه تحریک -پاسخ ،تقسیم بندی دستگاه عصبی وتکامل دستگاه
عصبی).
آناتومی توصیفی دستگاه عصبی مرکزی (مغز و طناب نخاعی)
آناتومی توصیفی دستگاه عصبی محیطی (اعصاب مغزی ،اعصاب نخاعی و اعصاب خودکار)
آناتومی دستگاههای حسی ویژه (چشم و گوش) و دستگاه پوششی (پوست ،مو ،شاخ و سم)
عملی
آشنایی با سالن تشریح ،ابزارهای تشریح و نحوه استفاده از آنها
آشنایی با مفاهیم پایه استخوان شناسی (تقسیم بندی استخوآنها ،زوائد و فرورفتگیهای استخوانی)
آشنایی با استخوآنهای اندام قدامی (سینه ای) تا ناحیه مچ با ذکر چهار ویژه گی بارز آنهادر سه حیوان اسب  ،سگ و گاو
آشنایی با استخوآنهای اندام قدامی از ناحیه مچ به پایین (فقط نام استخوآنها و استخوآنهای مچ به پایین با ذکر  2ویژه گی بارز آنها) در
سه حیوان اسب  ،سگ و گاو
آشنایی با استخوآنهای اندام خلفی تا ناحیه مچ با ذکر چهار ویژهگی بارز آنهادر سه حیوان اسب ،سگ و گاو
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آشنایی با استخوآنهای اندام خلفی از ناحیه مچ به پایین (فقط نام استخوآنها و استخوآنهای مچ به پایین با ذکر  2ویژهگی بارز آنها) در سه
حیوان اسب ،سگ و گاو
آشنایی با استخوآنهای ناحیه صورت با ذکر  2ویژهگی بارز آنها در سه حیوان اسب ،سگ و گاو
آشنایی با استخوآنهای ناحیه کاسه سر با ذکر  2ویژهگی بارز آنها در سه حیوان اسب ،سگ و گاو
آشنایی با استخوآنهای اسکلت محوری با ذکر  2ویژهگی بارز آنها در سه حیوان اسب ،سگ و گاو
آشنایی با مفاهیم پایه مفصل شناسی (انواع مفاصل و حرکت مفاصل)
تشریح مفصل سینویال و اجزای تشکیل دهنده آن
آشنایی با مفاهیم پایه عضله شناسی (طبقهبندی عضالت ،شکل عضله ،تاندون ،آپونوروز ،منشاء و اختتام عضله و عمل عضله)
آناتومی توصیفی مغز و طناب نخاعی در سه حیوان اسب ،سگ و گاو
تشریح کره چشم در سه حیوان اسب ،سگ و گاو
تشریح سم و ناخن در سه حیوان اسب ،سگ و گاو ()1
تشریح سم و ناخن در سه حیوان اسب ،سگ و گاو ()2
روش ارزشیابی
ارزشیابی مستمر (درصد)

آزمون نهایی (درصد)

میانترم (درصد)

پروژه (درصد)

آزمون نوشتاری75 :
آزمون عملی25 :

کتب و منابع علمی
1. Nickel R, Shummer A, Seiferle E. The locomotor system of the domestic mammals. 2 ed. New York,
USA: Springer- Verlag 1979.
nd

2. Koning HE, Leibich HG. Veterinary anatomy of domestic mammals. New York, USA: Schattauer 2004.
3. Singh B. Dyce, Sack, and Wensing's textbook of veterinary anatomy. 5th ed. USA: WB Saunders 2017.
4. Nickel R, Schummer A, Seiferle E. The anatomy of the domestic animals. USA: Springer-Verlag 1986.
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عنوان درس به فارسی :آناتومی سیستماتیک 2
عنوان درس به انگلیسیSystematic Anatomy 2 :
تعداد واحد

نوع واحد

تعداد ساعات

نظری

عملی

جمع

نظری

عملی

جمع

2

1

3

32

32

64

دروس پیشنیاز

تخصصی

الزامی

انتخابی

آناتومی سیستماتیک 1

ملزومات مورد نیاز برای ارایه درس

کارگاه

سفر علمی

آزمایشگاه 

سمینار

اهداف درس :آشنایی با خصوصیات آناتومیکی مقایسهای دستگاههای قلبی -عروقی ،لنفاوی ،تنفسی ،گوارشی ،ادراری -تناسلی پستانداران
اهلی و نیز آناتومی عمومی پرندگان اهلی.
سرفصل
نظری
آناتومی قلب و عروق (قلب ،معرفی شریان ،ورید و مویرگ ،معرفی عروق اصلی گردش خون ریوی و سیستمیک بدن)
آناتومی دستگاه لنفاوی (معرفی دستگاه لنفاوی ،عقدههای لنفاوی ،مراکز مهم لنفاوی و عروق اصلی لنفاوی و مسیرهای درناژ ،طحال و تیموس)
آناتومی دستگاه تنفس (حفره بینی ،سینوسهای اطراف بینی ،حنجره ،نای ،برونشها ،ریهها)
آناتومی مقایسهای دستگاه گوارش پستانداران اهلی (حفره دهان ،غدد بزاقی ،حلق ،مری ،پیش معدهها ،معده ،رودهها ،کبد و پانکراس)
آناتومی مقایسهای دستگاه ادراری (کلیه ،حالب ،مثانه و پیشابراه) ،دستگاه تناسلی نر (بیضهها ،مجاری ،غدد ضمیمه جنسی و اندام جفت گیری)،
دستگاه تناسلی ماده (تخمدآنها ،اندامهای لولهای ،اندامهای جفتگیری)
آناتومی پرندگان اهلی شامل اسکلت ،عضالت سینه ،دستگاه گوارش (منقار ،حفره دهانی -حلقی ،زبان ،مری ،چینهدان ،پیش معده ،سنگدان،
رودهها ،کبد و پانکراس) ،دستگاه تنفس (حفره بینی ،حنجره و نای ،سیرنکس ،ریهها ،کیسههای هوایی) دستگاه ادراری –تناسلی (کلیهها ،حالب،
تخمدان ،اویداکت ،بیضهها ،کانال دفران و کلوآک) و خصوصیات خارجی و پوشش بدن پرندگان
عملی
تشریح قلب (نام حفرات قلب ،دیواره بین قلب راست و چپ ،دریچهها و رگهای اصلی قلب) در هر سه حیوان اسب ،گاو و سگ
تشریح کلیات گردش خون ریوی و سیستمیک بدن (تنه ریوی ،شریآنها ی آئورت و براکیوسفالیک و وریدهای میانخالی خلفی و قدامی) در هر
سه حیوان اسب ،گاو و سگ
Parotid lymphocenter,
تشریح عقدههای لنفاوی ( Mandibular, Retropharyngeal,Ventral thoracic ,
)Tracheobronchial, Medial iliac, Mammillary
تشریح حفره بینی (نام هر سه قسمت حفره بینی ،نام بوقکها ،سپتوم بینی ،نام سینوسهای اطراف بینی و تشریح نازوفارینکس
) )Nasopharynxبصورت مقایسهای درهر سه حیوان اسب ،گاو و سگ
تشریح حنجره (نام غضروفها ،نام دو رباط اصلی حنجره) و ریهها (نام لوبهای ریه) بصورت مقایسهای درهر سه حیوان اسب ،گاو و سگ
دستگاه گوارش (فرمول دندانی ،شکل زبان بصورت مقایسهای ،تقسیم بندی کلی پرزهای زبان) تشریح غدد بزاقی (نام غدد بزاقی و مجاری آنها)
بصورت مقایسهای درهر سه حیوان اسب ،گاو و سگ
مری و معده (تقسیم بندی معده ،ذکر نام حفرات معده در معدههای مرکب و در معده ساده نشان دادن قسمت غدهای و غیر غدهای)

34

رودهها (نشان دادن قسمتهای مختلف روده در اسب)
رودهها (نشان دادن قسمتهای مختلف روده در گاو)
نشان دادن قسمتهای مختلف روده در سگ وتشریح طحال
کبد (نام لوبهای مختلف کبد) و پانکراس بصورت مقایسهای
دستگاه ادراری (شکل کلیهها ،تشریح سه قسمت کلیه در مقاطع ماکروسکوپیک ،شکل لگنچه و شکل مثانه و نگهدارندههای آن)
بیضه (شکل بیضه ،نحوه اتصال اپیدیدیم به آن و نام پوششهای بیضه و نشان دادن غدد ضمیمه جنسی و کانال دفران) بصورت مقایسهای درهر
سه حیوان اسب ،گاو و سگ
تناسلی نر (قسمتهای مختلف آلت تناسلی و  Os penisدر سگ)
دستگاه تناسلی ماده (قسمتهای مختلف لوله رحمی و واژن)
احشاء پرندگان (نامگذاری قسمتهای مختلف دستگاه گوارش ،تنفس ،ادراری ،تناسلی نر و ماده)
روش ارزشیابی
ارزشیابی مستمر (درصد)

آزمون نهایی (درصد)

میانترم (درصد)

پروژه (درصد)

آزمون نوشتاری75 :
آزمون عملی25 :

کتب و منابع علمی
1. Singh B. Dyce, Sack, and Wensing's textbook of veterinary anatomy. 5 ed. USA: WB Saunders 2017.
th

2. Koning HE, Leibich HG. Veterinary anatomy of domestic mammals. New York, USA: Schattauer 2004.
3. Nickel R, Shummer A, Seiferle E. The viscra of the domestic mammals. 2nd ed. New York, USA:
Springer-Verlag 1979.
4. Nickel R, Shummer A, Seiferle E. The circulatory system, the skin and cutaneous organs of the domestic
mammals. 2nd ed. New York, USA: Springer-Verlag 1979.
5. Nickel R, Schummer A, Seiferle E. The anatomy of the domestic animals. USA: Springer-Verlag 1986.
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عنوان درس به فارسی :آناتومی توپوگرافیک
عنوان درس به انگلیسیTopographic Anatomy :
تعداد واحد

نوع واحد

تعداد ساعات

نظری

عملی

جمع

نظری

عملی

جمع

2

1

2

32

32

64

دروس پیشنیاز

تخصصی

الزامی

انتخابی

آناتومی سیستماتیک 2

ملزومات مورد نیاز برای ارایه درس

کارگاه

سفر علمی

آزمایشگاه 

سمینار

اهداف درس :آشنایی با توپوگرافی و آناتومی کاربردی نواحی مختلف سر ،گردن به منظور شناسایی استخوآنها ،عضالت ،مفاصل ،احشا و
نیز خونرسانی و عصب رسانی آنها در پستانداران اهلی .آشنایی با توپوگرافی و آناتومی کاربردی نواحی مختلف اندام سینهای و لگنی به
منظور شناسایی استخوآنها ،عضالت ،مفاصل ،و نیز خونرسانی و عصبرسانی آنها در پستانداران اهلی .آشنایی با توپوگرافی و آناتومی
کاربردی نواحی مختلف سینه و شکم ،لگن و پرینه پستانداران اهلی به منظور شناسایی استخوآنها ،عضالت ،مفاصل ،احشا و نیز خونرسانی
و عصب رسانی آنها
سرفصل
نظری
معرفی نواحی مختلف سر ،توپوگرافی ،تشریح و توصیف الیه به الیه ساختارهای سطحی سر شامل عضالت ،عروق و اعصاب توپوگرافی ،تشریح و
توصیف الیه به الیه ساختارهای عمقی سر شامل عضالت ،عروق ،اعصاب و احشاء
معرفی نواح ی مختلف گردن ،توپوگرافی ،تشریح و توصیف الیه به الیه نواحی پشتی و شکمی گردن ،توپوگرافی ،تشریح و توصیف الیه یه الیه
نواحی جانبی گردن شامل عضالت ،عروق ،اعصاب و احشاء (نای ،غدد تیروئید و پاراتیروئید)
معرفی نواحی مختلف اندام سینهای ،توپوگرافی ،تشریح و توصیف الیه به الیه ساختارهای عضالنی ،مفاصل و استخوآنها در هر ناحیه از اندام
سینهای (شامل نواحی کتفی بازویی ،آرنج ،ساعد ،مچ دست ،قلم دست و انگشتان) ،شریآنها و وریدها از ناحیه بازویی -کتفی تا انگشتان ،اعصاب
شبکه بازویی از ناحیه بازویی -کتفی تا انگشتان
معرفی نواحی مختلف اندام لگنی ،توپوگرافی ،تشریح و توصیف الیه به الیه ساختارهای عضالنی ،مفاصل و استخوآنها در هر ناحیه از اندام لگنی
( شامل نواحی سرینی ،رانی ،زانو ،ساق پا ،مچ پا ،قلم پا و انگشتان) ،شریآنها و وریدها از ناحیه سرینی تا انگشتان ،اعصاب شبکه کمری  -خاجی
از ناحیه سرینی تا انگشتان
معرفی نواحی مختلف سینه ،توپوگرافی ،تشریح و توصیف الیه به الیه ساختارهای سطحی و نیز عروق و اعصاب در نواحی پشتی ،دندهای و جناغی
قفسه سینه ،توپوگرافی ،تشریح و توصیف الیه به الیه ساختارهای عمقی قفسه سینه شامل ریهها و مدیاستن (تنه سمپاتیکی ،وریدهای آزیگوس،
مجرای لنفاوی سینهای ،آئورت سینهای ،تنه براکیوسفالیک و شاخههای آن ،نای ،مری ،واگ و عقدههای لنفاوی ،قلب ،وریدهای میانخالی قدامی
و خلفی و تنه ریوی ،اعصاب فرنیک)
معرفی نواحی مختلف شکم ،توپوگرافی ،تشریح و توصیف الیه به الیه ساختارهای جدار شکم و نیز عروق و اعصاب مربوطه ،آناتومی و توپوگرافی
ناحیه مغابنی شامل ساختارهای موجود در کانال در هر کدام از جنسهای نر و ماده .توپوگرافی اندامهای موجود در حفره شکمی شامل کبد،
طحال ،معده ،پانکراس ،روده و عروق و اعصاب آنها در هر کدام از گونهها
توپوگرافی و الیه شناسی ،مجاورتها و عروق و اعصاب ناحیه لگن و پرینه و نیز توپوگرافی ساختارهای مربوط به آن شامل رکتوم ،مثانه ،اندامهای
تولیدمثلی
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عملی
معرفی نواحی مختلف سر ،توپوگرافی ،تشریح و توصیف الیه به الیه ساختارهای سطحی سر شامل عضالت ،عروق و اعصاب توپوگرافی ،تشریح و
توصیف الیه به الیه ساختارهای عمقی سر شامل عضالت ،عروق  ،اعصاب و احشاء
معرفی نواحی مختلف گردن ،توپوگرافی ،تشریح و توصیف الیه به الیه نواحی پشتی و شکمی گردن ،توپوگرافی ،تشریح و توصیف الیه یه الیه
نواحی جانبی گردن شامل عضالت ،عروق ،اعصاب و احشاء (نای ،غدد تیروئید و پاراتیروئید)
نواحی آناتومی کاربردی سر و گردن شامل آشنایی با ساختارهای قابل مالمسه آن در حیوان زنده و الشه ،تعیین سن با استفاده از دندآنها،
رادیوگرافی جمجمه ،برشهای ساژیتال و عرضی سر
معرفی نواحی مختلف اندام سینهای و لگنی ،توپوگرافی ،تشریح و توصیف الیه به الیه ساختارهای عضالنی ،مفاصل و استخوآنها در هر ناحیه از
اندام سینهای و لگنی تشریح شریآنها  ،وریدها و اعصاب اندام سینهای و لگنی
آناتومی کاربردی اندامهای حرکتی شامل نواحی حسی عصبی ،رهیافتهای آناتومیکی جراحی
تشریح و تشخیص نواحی سطحی و عمقی سینه و شکم و نیز ارتباط ساختارهای موجود در آنها ،تشخیص و تشریح نواحی لگن و پرینه و
ساختارهای آناتومی مرتبط به آن ،آناتومی کاربردی شامل آشنایی با ساختارهای قابل مالمسه بدن در حیوان زنده و الشه ،محدوده حفرات بدن
در حیوان زنده و الشه ،موقعیت ارگآنهای احشایی ،موقعیت صداهای احشایی (قلبی ،تنفسی ،شکمبه ،شیردان ،سکوم و  ،)...آناتومی رهیافتهای
مهم جراحی (الپاراتومی ،رومینوتومی و  )...آناتومی محلهای نمونه برداری در حفره سینهای ،شکمی ،آناتومی رادیولوژی و...
روش ارزشیابی
ارزشیابی مستمر (درصد)

آزمون نهایی (درصد)

میانترم (درصد)

پروژه (درصد)

آزمون نوشتاری75 :
آزمون عملی25 :
کتب و منابع علمی
1. De Lahunta A. Habel RE. Applied veterinary anatomy. USA: WB Saunders 1986.
2. Singh B. Dyce, Sack, and Wensing's textbook of veterinary anatomy. 5th ed. USA: WB Saunders 2017.
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عنوان درس به فارسی :جنین شناسی مقایسه ای
عنوان درس به انگلیسیComparative Embryology :
تعداد واحد

نوع واحد

تعداد ساعات

نظری

عملی

جمع

نظری

عملی

جمع

1

-

1

16

-

16

دروس پیشنیاز

الزامی

تخصصی

انتخابی

آناتومی سیستماتیک 2

ملزومات مورد نیاز برای ارایه درس

کارگاه

سفر علمی

آزمایشگاه 

سمینار

آشنایی با جنین شناسی عمومی و اختصاصی در پرندگان و گونههای مختلف پستانداران
سرفصل
تعریف جنینشناسی ،تاریخچه جنینشناسی ،مراحل تکوین ،گامتوژنز (اسپرماتوژنز و اووژنز) ،لقاح (انواع لقاح ،توانایییابی و مراحل لقاح) ،کلیواژ
(انواع زرده و کلیواژ در گونههای مختلف ،فشردهگی و موروال و  )...گاستروالسیون (تعریف گاستروالسیون و انواع آن در پرندگان و گونههای
مختلف پستانداران) ،دوقلوزایی ،ارگانوژنز و مشتقات الیههای زایگر جنینی ،پردههای جنینی در پرندگان و گونههای مختلف پستانداران ،النه
گزینی و تشکیل جفت در گونههای پستانداران ،تکامل دستگاههای عصبی ،گوارشی ،تنفسی ،گردش خون ،ادراری ،تناسلی و حرکتی در پستانداران
و آشنایی با تراتوژنها.
روش ارزشیابی
ارزشیابی مستمر (درصد)

آزمون نهایی (درصد)

میانترم (درصد)

پروژه (درصد)

آزمون نوشتاری100 :
کتب و منابع علمی
ed. USA: Blackwell Publishing 2017.

nd

1. McGeady TA, Quinn PJ. Veterinary embryology. 2

2. Hyttel P, Sinowatz F, Vejlted M, et al. Essential of domestic animal embryology. USA: Sunders
Elsevier 2010.
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عنوان درس به فارسی :بافت شناسی 1
عنوان درس به انگلیسیHistology 1 :
تعداد واحد

نوع واحد

تعداد ساعات

نظری

عملی

جمع

نظری

عملی

جمع

1

2

3

16

64

80

دروس پیشنیاز

الزامی

تخصصی

انتخابی

ندارد

ملزومات مورد نیاز برای ارایه درس

کارگاه

سفر علمی

آزمایشگاه 

سمینار

اهداف درس :آشنایی با ساختار سلول و مبانی تهیه مقاطع بافتی ،بافتهای پوششی و غددی ،بافتهای همبندی ،خون ،بافت عضالنی و
بافت عصبی.
سرفصل
نظری
اصول کلی تهیه مقاطع بافتی و ساختار سلول و ارگانلهای سلولی ،انواع بافتهای پوششی و غددی ،انواع بافتهای بافتهای همبندی و فرم-
ها ی اختصاص یافته آن شامل بافت غضروف ،استخوان و خون ،بافت عضالنی و بافت عصبی عمومی ،سیستم عصبی محیطی و مرکزی
عملی
مشاهده المهای میکروسکوپی تهیه شده از سلولها ،بافتها و اعضایی که به طور نظری تدریس شده است.
روش ارزشیابی
ارزشیابی مستمر (درصد)

آزمون نهایی (درصد)

میانترم (درصد)

پروژه (درصد)

آزمون نوشتاری و عملی100 :
کتب و منابع علمی
 .1شهروز رسول .بافتشناسی دامپزشکی دلمن .انتشارات دانشگاه ارومیه .1392
2. Bacha WJ, Bacha LM. Color atlas of veterinary histology. 3th ed. USA: John Wiley & Sons 2012.
3. Eurell JA, Frappier BL. Dellmann's textbook of veterinary histology. 6th ed. USA: John Wiley & Sons
2013.
4. Mescher AL. Junqueira's basic histology: Text and atlas.14th ed. New York, USA: McGraw-Hill
Education 2016.
5. Samuelson DA. Textbook of veterinary histology. USA: Saunders-Elsevier 2007.
6. Ross MH, Pawlina W. Histology: A text and atlas: With correlated cell and molecular biology. 6 th ed.
USA: Lippincott Williams & Wilkins 2011.
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عنوان درس به فارسی :بافت شناسی 2
عنوان درس به انگلیسیHistology 2 :
تعداد واحد

نوع واحد

تعداد ساعات

نظری

عملی

جمع

نظری

عملی

جمع

1

2

3

16

64

80

دروس پیشنیاز

الزامی

تخصصی

انتخابی

ندارد

ملزومات مورد نیاز برای ارایه درس

کارگاه

سفر علمی

آزمایشگاه 

سمینار

اهداف درس :آشنایی با ساختار بافتی سیستم گردش خون ،لنفاوی ،پوست ،آندوکرین و دستگاههای گوارش ،تنفس ،ادراری ،تناسلی نر و
ماده ،چشم و گوش.
سرفصل
نظری
بیان ساختار بافتی سیستم گردش خون ،لنفاوی ،پوست ،آندوکرین و دستگاههای گوارش ،تنفس ،ادراری ،تناسلی نر و ماده ،چشم و گوش در
پستانداران اهلی و پرندگان.
عملی
مشاهده المهای میکروسکوپی تهیه شده از سلولها ،بافتها و اعضایی که به طور نظری تدریس شده است.
روش ارزشیابی
ارزشیابی مستمر (درصد)

آزمون نهایی (درصد)

میانترم (درصد)

پروژه (درصد)

آزمون نوشتاری و عملی100 :
کتب و منابع علمی
 .1شهروز رسول .بافتشناسی دامپزشکی دلمن .انتشارات دانشگاه ارومیه .1392
2. Bacha WJ, Bacha LM. Color atlas of veterinary histology. 3th ed. USA: John Wiley & Sons 2012.
3. Eurell JA, Frappier BL. Dellmann's textbook of veterinary histology. 6th ed. USA: John Wiley & Sons
2013.
4. Mescher AL. Junqueira's basic histology: Text and atlas.14th ed. New York, USA: McGraw-Hill
Education 2016.
5. Samuelson DA. Textbook of veterinary histology. USA: Saunders-Elsevier 2007.
6. Ross MH, Pawlina W. Histology: A text and atlas: With correlated cell and molecular biology. 6 th ed.
USA: Lippincott Williams & Wilkins 2011.
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نام درس به فارسی :آمار زیستی 1
نام درس به انگلیسیBiostatistics 1 :
تعداد واحد

نوع واحد

تعداد ساعات

نظری

عملی

جمع

نظری

عملی

جمع

1/5

0/5

2

24

16

40

دروس پیشنیاز

الزامی

تخصصی

انتخابی

ندارد

ملزومات مورد نیاز برای ارایه درس

کارگاه

سفر علمی

آزمایشگاه

سمینار

اهداف درس :آشنایی با آمار و روشهای آماری آنالیز دادههای بدستآمده در تحقیقات علوم زیستی

سرفصل
نظری
روشهای جمعآوری ،ثبت ،خالصهسازی و ارائه دادهها
شناخت انواع متغیرها (اسمی ،رتبهای ،فاصلهای  ،نسبتی ،گسسته ،پیوسته ،وابسته ،مستقل)
آشنایی با شاخصهای تمایل مرکزی و پراکندگی
مبانی و کاربردهای احتماالت
آشنایی با توزیعهای مهم آماری مانند توزیع دوجملهای ،پواسن ،نرمال
سرشماری و نمونهگیری
برآورد و حدود اطمینان
انواع فرضیه و آزمون فرضیه
آشنایی با p-value
شناخت و کاربرد انواع آزمونها ی آماری پارامتریک و ناپارامتریک مانند آزمون ،
آنالیز واریانس و آزمونهای تعقیبی
آنالیز همبستگی
آزمون مربع کای و فیشر
عملی
آشنایی با نرمافزار EXCEL
روش ارزشیابی
ارزشیابی مستمر (درصد)

آزمونهای نهایی (درصد)

میانترم (درصد)

آزمونهای نوشتاری80 :

20

41

پروژه (درصد)

کتب و منابع علمی
.1392  نشر سلمان. چاپ پانزدهم. روشهای آماری و شاخصهای بهداشتی. نهاپتیان وارتگس، ملکافضلی حسین، محمد کاظم.1
.1393  انتشارات امیر کبیر. چاپ پانزدهم. اصول و روشهای آمار زیستی. آیتالهی محمد تقی.2
3. Rosner B. Fundamentals of biostatistics. 8th ed. Boston, USA: Cengage Learning 2016.
4. Petrie A, Watson P. Statistics for veterinary and animal sciences. 3rd ed. USA: Wiley-Blackwell 2013.
5. Samuels ML, Witmer JA, Schaffner AA. Statistics for the life sciences. 5 th ed. London, UK: Pearson
Education Limited 2016.
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نام درس به فارسی :اصول اپیدمیولوژی
نام درس به انگلیسیPrinciples of Epidemiology :
تعداد واحد

نوع واحد

تعداد ساعات

نظری

عملی

جمع

نظری

عملی

جمع

2

-

2

32

-

32

دروس پیشنیاز

الزامی

تخصصی

انتخابی

آمار زیستی ،باکتریشناسی اختصاصی و بیماریها ،ویروسشناسی و بیماریها ،قارچشناسی و بیماریها ،انگل-
شناسی و بیماریها

ملزومات مورد نیاز برای ارایه درس

کارگاه

سفر علمی

آزمایشگاه

سمینار

اهداف درس:آشنایی با مبانی اپیدمیولوژی و نقش آن در مبارزه ،کنترل و ریشهکنی بیماریهای دامی و ارتقای بهداشت جامعه
سرفصل
تعریف ،هدف و کاربردهای اپیدمیولوژی
اجزای علم اپیدمیولوژی
روشهای جمعآوری و مدیریت دادهها
الگویهای وقوع بیماریها ،نسبتها ،تناسبها و میزآنها
توصیف وقوع بیماریها (شیوع ،بروز و )...
آزمونهای تشخیصی و نحوه ارزیابی آنها (حساسیت ،ویژگی ،ارزش اخباری مثبت ،ارزش اخباری منفی و ضریب توافق کاپا)
عوامل تعیینکننده بیماریها (عوامل مربوط به میزبان ،عامل عفونی و محیط)
علیت ،انواع متغیرها و روشهای رسیدن به فرضیه علیتی
انواع خطاها (شانس ،تورش ،مخدوشگرها)
انواع مطالعات اپیدمیولوژیک (کاربرد و نقاط قوت و ضعف آنها)
خطر نسبی ،خطر منتسب ،نسبت شانس و ...
اپیدمیولوژی بیماریهای عفونی (انتقال و ماندگاری عفونت ،انواع میزبآنها ،انواع حامل ،ناقل ،مخزن و )...
مطالعه طغیان بیماری و آشنایی با اپیدمیولوژی میدانی ()Field Epidemiology
پایش و مراقبت بیماری
اصول پیشگیری و ریشهکنی بیماریها
نقش اکولوژی و تغییرات اقلیمی و آب و هوایی بر بیماریها
دامپزشکی مبتنی بر شواهد
روش ارزشیابی
ارزشیابی مستمر (درصد)

آزمونهای نهایی (درصد)

میانترم (درصد)

آزمونهای نوشتاری80 :

20
کتب و منابع علمی

43

پروژه (درصد)

 .1صباغیان حسین ،هالکویی نایینی .اپیدمیولوژی  .چاپ اول .انتشارات گپ .1394
 .2ملک افضلی حسین ،مجدزاده سید رضا ،فتوحی اکبر و همکاران .روششناسی پژوهشهای کاربردی در علوم پزشکی .انتشارات دانشگاه علوم
پزشکی تهران .1383
 .3یاوری پروین .مرجع اپیدمیولوژی بیماریهای شایع در ایران :جلد نخست -بیماریهای واگیر .چاپ سوم .انتشارات گپ .1396
4. Thrusfield M, Christley R. Veterinary epidemiology. USA: Blackwell Science 2018.
5. Smith R. Veterinary clinical epidemiology. 3rd ed. USA: Taylor & Francis 2006.
6. Sergeant E, Perkins N. Epidemiology for field veterinarians. 1st ed. UK: CAB International 2015.
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نام درس به فارسی :دامپزشکی و بهداشت عمومی
نام درس به انگلیسیVeterinary Medicine and Public Health :
تعداد واحد

نوع واحد

تعداد ساعات

نظری

عملی

جمع

نظری

عملی

جمع

2

-

2

32

-

32

دروس پیشنیاز

تخصصی

الزامی

انتخابی

اصول اپیدمیولوژی

ملزومات مورد نیاز برای ارایه درس

کارگاه

سفر علمی

آزمایشگاه

سمینار

اهداف درس:آشنایی با نقش دامپزشکی در بهداشت عمومی ،آشنایی با مهمترین بیماریهای قابل انتقال بین حیوان و انسان (زئونوزها)،
شناخت اپیدمیولوژی و راههای انتقال بیماریها ی زئونوز ،آشنایی با وظایف دامپزشکان در رابطه با زئونوزها و شناخت روشهای کنترل آنها.
سرفصلها
نقش دامپزشکی در بهداشت عمومی
آشنایی با مفهوم One World, One Health, One Medicine
شناخت انواع روشهای انتقال زئونوزها و طبقهبندی آنها براساس سیر تکاملی عامل بیماریزا (زئونوزهای مستقیم ،سیکلوزئونوزها ،ساپروزئونوزها،
متازئونوزها)
شناخت و کنترل زئونوزهای مهم و شایع مانندهاری ،آنفلوانزا ،تب کریمه کنگو ،سل ،بروسلوز ،سیاه زخم ،لپتوسپیروز ،سالمونلوز ،مشمشه،
توکسوپالسموز ،لیشم انیوز ،فاسیولیازیس ،کیست هیداتیک ،الروهای مهاجر احشایی ،درماتوفیتوز ،هیستوپالسموز ،اسپوروتریکوز و ...
شناخت و کنترل زئونوزهای ناشی از فرآوردههای دامی
شناخت و کنترل زئونوزهای شغلی ناشی از مواجهه با تکسمیان ،نشخوارکنندگان ،پرندگان ،خزندگان ،دوزیستان و ...
آشنایی با بیماریهای نوپدید و بازپدید که در هر زمان شیوع پیدا میکنند و دارای اهمیت میگردند مانند سارس ،زیکا ویروس ،تب دنگ ،سندرم
تنفسی خاورمیانه ( )MERSو ...
روش ارزشیابی
ارزشیابی مستمر (درصد)

آزمونهای نهایی (درصد)

میانترم (درصد)

20

پروژه (درصد)

آزمونهای نوشتاری80 :

کتب و منابع علمی
 .1جوافشانی محمد علی ،ذوقی اسماعیل ،سیمانی سوسن و همکاران .بیماریهای مهم مشترک بین انسان و حیوان در ایران .چاپ اول .انتشارات
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی .1384
 .2ذوقی اسماعیل ،یوسفی جلیلوند ،حاجیخانی رامین  .زئونوزهای نوپدید و بازپدید .انتشارات دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج .1383
 .3راد محمد علی .بیماریهای مشترک بین انسان و دام .چاپ پنجم .انتشارات دانشگاه تهران .1390
 .4یاوری پروین ،مرجع اپیدمیولوژی بیماریهای شایع در ایران :جلد نخست -بیماریهای واگیر .چاپ سوم .انتشارات گپ .1396
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5. Romich JA. Understanding zoonotic diseases. New York, USA: Thomson Delmar Learning 2008.
6. Shakespeare M. Zoonoses.1st ed. London, UK: Pharmaceutical Press 2009.
7. Weese JS, Fulford MB. Companion animal zoonoses.1st ed. New Jersey, USA: Wily Blackwell Press
2011.
8. Bauerfeind R, Graevenitz AV, Kimmig P, et al. Zoonoses: Infectious diseases transmissible between
animals and humans. Washington, USA: ASM Press 2016.
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نام درس به فارسی :اصول تغذیه دام و طیور
نام درس به انگلیسیPrinciple of Animal and Poultry Nutrition :
تعداد واحد

نوع واحد

تعداد ساعات

نظری

عملی

جمع

نظری

عملی

جمع

2

1

3

32

32

64

دروس پیشنیاز

الزامی

تخصصی

انتخابی

فیزیولوژی 3

ملزومات مورد نیاز برای ارایه درس

سفر علمی

آزمایشگاه 

درمانگاه

سمینار

اهداف درس :آشنایی با اصول تغذیه دام و طیور
سرفصل
نظری
آشنایی با مواد مغذی مورد نیاز دام و اهمیت آنها (آب ،انرژی ،پروتئین ،مواد معدنی و ویتامینها) ،اصول و مبانی تئوری تجزیه خوراک ،فرایند
هضم و متابولیسم و گوارش پذیری مواد خوراکی ،شناخت اقالم خوراکی ،ارزیابی کمی و کیفی اقالم خوراکی ،آشنایی با مکملها و افزودنیهای
خوراکی ،قابلیت هضم ماده خشک و مواد مغذی و روشهای اندازه گیری آن ،فرایند تخمیر در تهیه سیلوی علوفهای و روشهای ارزیابی آن
عملی
اندازه گیری رطوبت و ماده خ شک مواد خوراکی ،اندازه گیری پروتئین ،ع صاره اتری ،فیبر خام و ترکیبات دیواره سلولی گیاه ( NDF, ADF,
) ADLاندازه گیری خاکستر ،کلسیم ،فسفر ،نمک و سدیم ،شناسایی گیاهان علوفه ای ،شناسایی دانهها ،کنجالهها و باقیمانده کارخانجات مواد
خوراکی ،ارزشیابی سیلوی ذرت ،بازدید علمی از کارخانجات خوراک دام
روش ارزشیابی
ارزشیابی مستمر (درصد)

میانترم (درصد)

آزمون نهایی (درصد)

25

75

پروژه (درصد)

کتب و منابع علمی
1. McDonald P, Edwards R, Greenhalgh JFD, et al. Animal nutrition.7 ed. UK: Benjamin Cummings 2011.
th

2. Naylor JM, Ralston SL. Large animal clinical nutrition. St. Louis, USA: Mosby Elsevier Health Science
1992.
3. Kellemes RO, Church DC. Livestock feeds and feeding. 6th ed. USA: Prentice Hall PTR 2013.
4. Jurgens MH, Hansen SL, Coverdale J, et al. Animal feeding and nutrition. 11st ed. Iowa, USA: Kendall
Hunt Publicatins 2012.
5. National Research Council. Nutrient requirements of dairy cattle. 7th ed. Washington, USA: National
Research Council 2001.
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6. Leeson S, Summers JD. Scott’s nutrition of the chicken. 4th ed. India: International Book Distributing
Company 2002.
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نام درس به فارسی :پرورش دام
نام درس به انگلیسیAnimal Production:
تعداد واحد

نوع واحد

تعداد ساعات

نظری

عملی

جمع

نظری

عملی

جمع

2

1

3

32

32

64

دروس پیشنیاز

الزامی

تخصصی

انتخابی

فیزیولوژی 3

ملزومات مورد نیاز برای ارایه درس

سفر علمی

کارگاه

آزمایشگاه

سمینار

اهداف درس :آشنایی و فراگیری دانشجویان با شیوههای پرورشی و مدیریتی فارمهای صنعتی
سرفصل
زیرمجموعهها
اصول قرنطینه -کنترل ،حذف و ریشهکنی بیماریها -برنامههای واکسیناسیون ،برنامههای ضدانگل داخلی ،شیوههای رایج مبارزه با انگلهای
خارجی روشهای کنترل بهداشت خوراک ،دام و محیط پرورشی
اصول پرورش گوساله (برنامههای مدیریت بهداشت و تغذیه نوزادان)-تلیسه (برنامههای مدیریت تغذیه ،بهداشت ،تولیدمثل ،انتخاب و به گزینی
تلیسه جایگزین)-گاوشیری (برنامهای مدیریت تغذیه ،بهداشت ،تولید مثل ،تولید)
اصول پرورش نشخوارکنندگان کوچک (برنامهای مدیریت بهداشت ،تغذیه ،تولیدمثل ،تولید)
نظری
تبیین دام سالم و شرایط تکوین بیماریها-بهداشت دام ،ایمنی زیستی و پیشگیری از بیماریها -جایگاههای نگهداری و بهداشت جایگاه-
اصول پرورش دامهای مزرعه ای
عملی
آشنایی با انواع جایگاههای نگهداری دام-اصول صحیح شیردوشی -اصول از شیر گیری -اصول خشک کردن دام -اصول ضدعفونی دام و محیط
پرورشی -اصول سم پاشی-شماره گذاری -قضاوت و به گزینی -تعیین نمره وضعیت بدنی
روش ارزشیابی
ارزشیابی مستمر (درصد)

میانترم (درصد)

آزمونهای نهایی (درصد)

25

آزمونهای نوشتاری50 :

پروژه (درصد)

عملکردی25 :
کتب و منابع علمی
1. Riso C, Melendez P. Dairy production medicine. New York, USA: John Wiley & Sons 2011.
2. Radostits OM. Herd health: Food animal production medicine. Pennsylvania, USA: Saunders 2001.
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3. Green M, Bradley A. Dairy herd health. UK: CAB International 2014.
4. Van Horn HH, Wilcox CJ, DeLorenzo MA. Large dairy herd management. Illinois, USA: American
Dairy Science Association 1999.
5. West DM, Bruere AN, Ridler AL. The sheep: Health, disease and production: Written for veterinarians
and farmers. New Zealand: VetLearn 2009.
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نام درس به فارسی :پرورش طیور
نام درس به انگلیسیPoultry Husbandry :
تعداد واحد

نوع واحد

تعداد ساعات

نظری

عملی

جمع

نظری

عملی

جمع

2

1

3

32

32

64

دروس پیشنیاز

تخصصی

الزامی

انتخابی

فیزیولوژی 3

ملزومات مورد نیاز برای ارایه

سفر علمی

آزمایشگاه 

کارگاه

سمینار

درس
اهداف درس :آشنایی و فراگیری مبانی مدیریت و پرورش تجاری طیور
سرفصل
نظری
اهمیت صنعت طیور در جهان و ایران و دالیل گسترش آن ،اقتصاد طیور ،نژادها و تحوالت جدید در زمینه اصالح نژاد ،شناسایی ساختمان بدن
طیور ،شناسایی ساختمان تخم مرغ و ماحل تشک یل آن ،ساختمان و تجهیزات جوجه کشی ،مبانی مدیریت در واحدهای جوجه کشی ،مراحل
مختلف رشد جنین ،شرایط اقلیمی و انواع ساختمآنها ی پرورش طیور ،تجهیزات و لوازم در سالنهای پرورش طیور ،روشهای مختلف پرورش
بهداشتی طیور ،روشهای حفاظت زیستی در مزارع پرورش طیور ،آماده سازی سالنهای پرورش ،مدیریت پرورش واحدهای نیمچه گوشتی،
مدیریت پرورش واحدهای نیمچه تخمگذار ،مدیریت پرورش واحدهای تخمگذار ،مدیریت و پرورش واحدهای مرغ مادر
عملی
عملیات جوجه کشی ،بازدید از کارخانه جوجه کشی ،آشنایی با تجهیزات و لوازم در سالنهای پرورش طیور گوشتی ،آشنایی با تجهیزات و لوازم
در سالنهای پرورش طیور تخمگذار و مرغ مادر ،عملیات پاکسازی و آماده سازی در مرغداریهای گوشتی و تخمگذار و مادر ،عملیات پرورشی
در یک واحد پرورش طیور گوشتی -نیمچه تخمگذار -تخمگذار در حال تولید و مرغ مادر ،عملیات پیشگیری و واکسیناسیون در مرغداری،
عملیات تهیه خوراک طیور و نحوه تغذیه در واحد پرورشی
روش ارزشیابی
ارزیابی مستمر (درصد)

میانترم (درصد)

آزمون نهایی (درصد)

ارزیابی واحد عملی (درصد)

25

25

50

امتحان عملی درس50 :
حضور فعال در طول ترم50 :

کتب و منابع علمی
 .1کاتالوگ پرورشی طیور گوشتی راس  .308سال انتشار ( 2014آخرین ورژن کاتالوگ از سایت )http://en.aviagen.com
.2کاتالوگ پرورشی طیور مرغ مادر راس  .308سال انتشار ( 2013آخرین ورژن کاتالوگ از سایت )http://en.aviagen.com
 -3کاتالوگ پرورشی طیور تخمگذار هایالین  .W-36سال انتشار ( 2015آخرین ورژن کاتالوگ از سایت )http://en.aviagen.com
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4. Leeson S, Summers JD. Scott's nutrition of the chicken, 4th ed. India: International Book Distributing
Company 2002.
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عنوان درس به فارسی :بهداشت ،بیماریها و پرورش زنبور عسل
عنوان درس به انگلیسیHealth, Diseases and Honey Bee keeping :
تعداد واحد

نوع واحد

تعداد ساعات

نظری

عملی

جمع

نظری

عملی

جمع

1

1

2

16

32

48

دروس پیشنیاز

تخصصی

الزامی

انتخابی

باکتری شناسی اختصاصی و بیماریها ،ویروس شناسی و بیماریها ،قارچ شناسی و بیماریها ،انگل شناسی و بیماریها

ملزومات مورد نیاز برای ارایه درس

سفر علمی

کارگاه

آزمایشگاه

اهداف درس :آشنایی دانشجویان با زیست شناسی ،آناتومی ،فیزیولوژی ،پرورش و بیماریها و آفات زنبور عسل
سرفصل
نظری
الف -پرورش
تاریخچه ،کلیات
تاکسونومی اناتومی بدن زنبور عسل
بیولوژی و فیزیولوژی
محصوالت زنبور عسل
آشنایی با لوازم زنبورداری و اصول پرورش زنبور عسل
ب -بیماریها و آفات
ب : 1بیماریها:
بیماریهای عفونی زنبور عسل:
آشنایی با بیماریهای باکتریایی ،تشخیص ،کنترل و پیشگیری از آنها
آشنایی با بیماریهای ویروسی ،تشخیص ،کنترل و پیشگیری از آنها
آشنایی با بیماریهای انگلی ،تشخیص ،کنترل و پیشگیری از آنها
آشنایی با بیماریهای قارچی ،تشخیص ،کنترل و پیشگیری از آنها
بیماریهای غیر عفونی زنبور عسل:
بیماریهای ژنتیکی
تغذیه ای
محیطی (مسمومیتها ،سرماخوردگی ،گرمازدگی ،کمبود مواد معدنی و)...
تشخیص و کنترل و پیشگیری بیماریها
ب - 2دشمنان زنبور عسل:
سایر زنبورها
مایتها
مگسها
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سمینار

پروانگان ،سوسکها
پرندگان ،جوندگان و پستانداران
عملی
الف -پرورش:
آشنایی با وسایل زنبورداریها
مطالعه انواع زنبورهای اهلی و وحشی
آناتومی بدن زنبور عسل
بازدید عملی از زنبورستآنها و آشنایی با اصول پرورش زنبور عسل
ب -بیماریها و آفات:
نحوه نمونهگیری از زنبورهای بیمار
تشخیص بیماریهای باکتریایی
تشخیص بیماریهای ویروسی
تشخیص بیماریهای انگلی (واروآزیس ،آکاریوزیس)
تشخیص بیماریهای قارچی
تشخیص آفات (بید موم خوار ،سوسک ملونه ،شپشک بروال سوتکا)
تشخیص بیماریهای غیرعفونی
روش ارزیابی:
ارزشیابی مستمر (درصد)

آزمونهای نهایی (درصد)

میانترم (درصد)

10

پروژه (درصد)

آزمونهای نوشتاری45 :
عملکردی45 :

کتب و منابع علمی
1. Cramp D. A practical manual of beekeeping, how to keep bees and develop your full potential as an
apiarist. USA: Spring Hill 2008.
2. Hepburn HR, Rudloff JE. Honey bees of Africa. Berlin, Germany: Springer 1998.
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نام درس به فارسی :سمشناسی
نام درس به انگلیسیToxicology :
تعداد واحد

تعداد ساعات

نظری

عملی

جمع

نظری

عملی

1/5

0/5

2

24

16

دروس پیشنیاز

نوع واحد
جمع
40

الزامی

تخصصی

انتخابی

فارماکولوژی ،2آسیبشناسی اختصاصی

ملزومات مورد نیاز برای ارایه درس

کارگاه

سفر علمی

آزمایشگاه

سمینار

اهداف کلی دری :دانشجویان در این واحد ضمن آشنایی با عوامل سمی و نقش آنها در ایجاد مسمومیتهای حاد و مزمن ،همزمان با
یادگیری مکانیسمهای سمیت مواد با نقش بسیار تعیین کننده آنها در پاتوژنز بسیاری از بیماریها ،سرطآنها ،سمیت
های ژنتیکی و ناقصالخلقهزائیها در دام آشنا میگردند.
سرفصل
نظری
تعاریف و واژه شناسی
توکسیکوکینتیک و توکسیکودینامیک شامل :روشهای جذب ،توزیع ،بیوترانسفور میشن و دفع عوامل سمی ،اهداف سلولی و ملکولی آسیبهای
سمی ،پاسخهای سلولی به عوامل سمی ،مکانیسمهای اختصاصی سمیت ،متابولیتهای فعال و راهکارهای دفاعی سلولی و مولکولی در ضد سمی
کردن سموم
عوامل سمی شامل :سمشناسی فلزات ،فیتوتوکسینها ،سم شناسی دارویی ،بیوتوکسینها (توکسینهای گیاهی ،حیوانی و مایکوتوکسینها)،
آفتکشها ،عوامل سمی نانو ،عوامل سمی مرتبط با غذا و خوراک ،پرتوها ،و گازهای سمی
عملی
آشنایی با روشهای نمونهبرداری و پروتکلهای آزمونهای سمیت (پروتکلهای )OECD
مطالعات توکسیکوکینتیک اتوکسیکودینامیک با استفاده از برنامههای شبیه سازی کامپیوتری
مطالعات دوز -پاسخ با استفاده از برنامههای شبیه بسازی کامپیوتری
بررسی اثرات بالینی سیانور فسفردوزنگ در حیوانات آزمایشگاهی
اندازهگیری کمی اوره به روش اسپکتروفتومتری
اندازه گیری کمی سیانور در مایعات بیولوژیک به روش اسپکترومتری
اندازه گیری کمی اسپرین/استامینوفن در مایعات بیولوژیک به روش اسپکتروفتومتری
اندازهگیری فعالیت انتیاکسیدانی تام به روش FRAP
روش ارزشیابی
ارزشیابی مستمر (درصد)

آزمونهای نهایی (درصد)

میانترم (درصد)

آزموهای نوشتاری75 :
عملکردی25 :

55

پروژه (درصد)

کتب و منابع علمی
1. Gupta RC. Veterinary toxicology: Basic and clinical principles. 3 ed. New York, USA: Academic Press
2018.
rd

2. Karen S, Brown TM. Principle of toxicology. 3rd ed. UK: CRC Press 2015.
3. Hodgson E. A Textbook of modern toxicology. 4th ed. USA: Wiley Inc 2013.
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نام درس به فارسی :فارماکولوژی1
نام درس به انگلیسیPharmacology1 :
تعداد واحد

تعداد ساعات

نظری

عملی

جمع

نظری

عملی

2

-

2

32

-

دروس پیشنیاز

نوع واحد
جمع
32

الزامی

تخصصی

انتخابی

فیزیولوژی 3
سفر علمی

ملزومات مورد نیاز برای ارایه درس

کارگاه

آزمایشگاه

سمینار

اهداف درس :آشنایی با کلیات ،اصول ،مقدمات و نحوه عمل داروها در بدن
سرفصل
نظری
تاریخچه ،تعاریف و کلیات فارماکولوژی
فارماکودینامیک داروها
فارماکوکینتیک داروها
فارماکولوژی اعصاب (خودمختار و مرکزی)
فارماکولوژی درد و التهاب (اتاکوئیدها و داروهای ضددرد استروئیدی و غیراستروئیدی)
روش ارزشیابی
ارزشیابی مستمر (درصد)

آزمونهای نهایی (درصد)

میانترم (درصد)

پروژه (درصد)

آزموهای نوشتاری100:
کتب و منابع علمی
1. Riviere JE, Papich MG. Veterinary pharmacology and therapeutics. 9 ed. USA: Blackwell Publishing
2017.
th

2. Cunningham F, Elliott J, Lees P. Comparative and veterinary pharmacology. UK: Springer 2012.
3. Plumb DC. Plumb's veterinary drug handbook. USA: John Wiley & Sons 2015.
4. Katzung BG, Trevor AJ. Basic and clinical pharmacology. USA: McGraw-Hill Education 2017.
5. Stringer JL. Basic concepts in pharmacology: What you need to know for each drug class. 4 th ed. USA:
McGraw Hill Professional 2011.
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نام درس به فارسی :فارماکولوژی2
نام درس به انگلیسیPharmacology 2 :
تعداد واحد

نوع واحد

تعداد ساعات

نظری

عملی

جمع

نظری

عملی

جمع

2

-

2

32

-

32

دروس پیشنیاز

الزامی

تخصصی

انتخابی

فارماکولوژی 1
سفر علمی

ملزومات مورد نیاز برای ارایه درس

کارگاه

آزمایشگاه

سمینار

اهداف درس :آشنایی با فارماکولوژی دستگاههای مختلف بدن
سرفصل
فارماکولوژی دستگاه گوارش
فارماکولوژی دستگاه ادراری
فارماکولوژی دستگاه تنفس
فارماکولوژی قلب و عروق
فارماکولوژی غدد درون ریز
شیمی درمانی بیماریهای میکروبی و انگلی
شیمی درمانی سرطآنها
روش ارزشیابی
ارزشیابی مستمر( درصد)

آزمونهای نهایی (درصد)

میانترم (درصد)

پروژه( درصد)

آزموهای نوشتاری100 :
کتب و منابع علمی
1. Riviere JE, Papich MG. Veterinary pharmacology and therapeutics. 9 ed. USA: Blackwell Publishing
2017.
th

2. Cunningham F, Elliott J, Lees P. Comparative and veterinary pharmacology. UK: Springer 2012.
3. Plumb DC. Plumb's veterinary drug handbook. USA: John Wiley & Sons 2015.
4. Katzung BG, Trevor AJ. Basic and clinical pharmacology. USA: McGraw-Hill Education 2017.
5. Stringer JL. Basic concepts in pharmacology: What you need to know for each drug class. 4 th ed. USA:
McGraw Hill Professional 2011.
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 .6فقیهی سید محمد .اصول فارماکولوژی و درمانشناسی دامپزشکی .جلدهای اول ،دوم و سوم .انتشارات جهاد دانشگاهی .1396
 . 7فقیهی سید محمد .مبانی فارماکولوژی دامپزشکی .جلدهای دوم و سوم .انتشارات جنگل جاودانه .1383
 .8فاطمی اردستانی احمد .اصول درمان شناسی در دامپزشکی .انتشارات پرتو واقعه .1389
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نام درس به فارسی :فارماکولوژی عملی
نام درس به انگلیسیPractical Pharmacology :
تعداد واحد

تعداد ساعات

نظری

عملی

جمع

نظری

عملی

-

1

1

-

32

دروس پیشنیاز

نوع واحد
جمع

تخصصی

32

الزامی

انتخابی

فارماکولوژی 1

ملزومات مورد نیاز برای ارایه درس

کارگاه

سفر علمی

آزمایشگاه

سمینار

اهداف درس :آشنایی با روشهای عملی فارماکولوژی و مشاهده عملکرد بعضی داروها
سرفصل
آشنایی با لوازم ،دستگاهها و روشهای آزمایشگاهی
طرز کار با حیوانات
محاسبات و نحوه تهیه محلولهای دارویی
اختالف بیولوژیک در پاسخ په داروها
مطالعه نحوه عمل و ارتباط سیستم سمپاتیک و پاراسمپاتیک در چشم
مطالعه نحوه و اثرات چند داروی سمپاتیک و پاراسمپاتیک و متضاد آنها بر روی اندامهای مختلف
اثرات داروهای ضد درد اپیوئیدی در موش و خرگوش
مطالعه و مقایسه بیهوشی استنشاقی و تزریقی
مقایسه اثرات و عملکرد چند هوشبر تزریقی
مطالعه انواع بیحسی
استفاده از برنامههای شبیه سازی مختلف برای مطالعات فارماکولوژیک
روش ارزشیابی
ارزشیابی مستمر (درصد)

آزمونهای نهایی (درصد)

میانترم (درصد)

پروژه (درصد)

عملکردی100 :
کتب و منابع علمی
 .1ف قیهی سید محمد .راهنمای دروس عملی فارماکولوژی .انتشارات موسسه نشر جهاد تهران .1377
& 2. Salmon DM. Practical pharmacology for the pharmaceutical sciences. West Sussex, UK: John Wiley
Sons 2014.
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نام درس به فارسی :اصول فارماکولوژی بالینی
نام درس به انگلیسیPrinciples of Clinical Pharmacology :
تعداد واحد

نوع واحد

تعداد ساعات

نظری

عملی

جمع

نظری

عملی

جمع

2

-

2

32

-

32

دروس پیشنیاز

الزامی

تخصصی

انتخابی

فارماکولوژی 2

ملزومات مورد نیاز برای ارایه درس

کارگاه

سفر علمی

آزمایشگاه

سمینار

اهداف درس :آشنایی با اصول و کاربرد منطقی داروها در دامهای بیمار
سرفصل
کاربرد منطقی داروها و نسبیت اثرات مفید دارو به اثرات مضر آن
اصول تعیین مقدار الزم دارو ()dosage
ناسازگاریها و عوارض سوء داروها
اختالفات گونهای
اصول کاربرد داروهای بیهوش کننده
اصول کاربرد داروهای موثر بر رفتار
اصول کاربرد داروهای موثر بر سیستم عضالت اسکلتی
اصول کاربرد داروهای موثر بر بیماریهای دستگاه ادراری
اصول کاربرد داروهای موثر بر بیماریهای دستگاه گوارشی
اصول کاربرد داروهای موثر بر بیماریهای دستگاه تنفسی
اصول کاربرد داروهای موثر بر بیماریهای چشم گوش و پوست
اصول کاربرد داروهای موثر بر سیستم تولید مثل
اصول کاربرد داروهای موثر بر دستگاه قلبی و عروق
اصول کاربرد داروهای موثر بر درد و التهاب
اصول کاربرد داروهای موثر بر بیماریهای عفونی
اصول مایع درمانی
روش ارزشیابی
ارزشیابی مستمر (درصد)

آزمونهای نهایی (درصد)

میانترم (درصد)

آزمونهای نوشتاری100 :
کتب و منابع علمی
 .1فاطمی اردستانی احمد .فارماکولوژی بالینی دامپزشکی .جلد اول .انتشارات سازمان نظام دامپزشکی .1386

61

پروژه (درصد)

 .2فاطمی اردستانی احمد ،افشاری غالمرضا .فارماکولوژی درمانگاهی اسب .انتشارات دانشگاه تهران .1386
 .3فاطمی اردستانی احمد ،نعیمی سعیده .فارماکولوژی دامپزشکی مرک .انتشارات نوربخش .1388
 .4فاطمی اردستانی احمد ،نعیمی سعیده .فارماکولوژی درمانگاهی دامهای کوچک .جلد اول و دوم .انتشارات نوربخش .1388
 .5فاطمی اردستانی احمد .فارماکولوژی کاربردی دامپزشکی .انتشارات نوربخش .1389
 .6فاطمی اردستانی احمد .محاسبه مقدار داورها برای دامپزشکان .انتشارات نوربخش .1391
7. Riviere JE, Papich MG. Veterinary pharmacology and therapeutics. 9th ed. USA: Blackwell Publishing
2017.
8. National Research Council. The use of drugs in food animals: Benefits and risks. USA: National
Academy Press 1999.
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نام درس به فارسی :آسیبشناسی عمومی
نام درس به انگلیسیGeneral pathology :
تعداد واحد

نوع واحد

تعداد ساعات

نظری

عملی

جمع

نظری

عملی

جمع

2

2

4

32

64

96

دروس پیشنیاز

تخصصی

الزامی

انتخابی

بافتشناسی

ملزومات مورد نیاز برای ارایه درس

سفر علمی

آزمایشگاه 

کارگاه

سمینار

اهداف درس :آموزش نظری و عملی با مبانی و اصول علم آسیبشناسی بر اساس چهار محور آسیبشناسی:
-

تغییرات مورفولوژیک در شکل سلول و ارگانلها (جراحت)
اتیولوژی
پاتوژنز
پیامدهای عملکردی

سرفصل
نظری
تغییرات دژنراتیو
نکروز
اختالالت گردش خون
التهاب
نئوپالزی
اختالالت رشد
ارتباط متقابل میزبان و انگل
عملی
آشنایی با جراحات مختلف در بدن بوسیله بررسی اسالیدهای هیستوپاتولوژی

روش ارزشیابی
ارزشیابی مستمر (درصد)

میانترم (درصد)

آزمونهای نهایی (درصد)

%40

نوشتاری50:

پروژه (درصد)

عملکردی50:

کتب و منابع علمی
1. Zachary JF. Pathologic basis of veterinary diseases. 6 ed. Missouri, USA: Elsevier Publications 2017.
th
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2. Kumar V, Abbas AK, Aster JC. Robbins basic pathology.10th ed. Philadelphia, USA: Elsevier Saunders
2017.
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نام درس به فارسی :آسیبشناسی اختصاصی
نام درس به انگلیسیSpecial Pathology :
تعداد واحد

نوع واحد

تعداد ساعات

نظری

عملی

جمع

نظری

عملی

جمع

3

2

5

64

48

112

دروس پیشنیاز

تخصصی

الزامی

انتخابی

بافت شناسی  ،2آسیبشناسی عمومی
سفر علمی

ملزومات مورد نیاز برای ارایه درس

آزمایشگاه 

کارگاه

سمینار

اهداف درس :درس آسیبشناسی اختصاصی یکی از دروس تخصصی علوم پایه رشته دامپزشکی است که با استفاده از درس آسیبشناسی
عمومی زیر ساخت الزم را برای آشنایی دانشجویان با جرا حات ایجاد شده در بیماریهای سیستمهای مختلف بدن فراهم کرده و دانشآموختگان
این درس دانش و بینش الزم را جهت تشخیص مناسب ،بوسیله بررسیهای ماکروسکوپی و میکروسکوپیک بر روی نمونههای بافتی اخذ شده
از حیوانات تلف شده را کسب می نمایند .پاتولوژی اختصاصی دانشجویان را با فرصتهایی که مکا نیزم و اساس بیماریهای حیوانی را مشخص
میکند فراهم می سازد تا دیدگاه و توانایی الزم را برای شروع مسیر آموزش علوم درمانگاهی بدست آورند.
سرفصل
سیستم قلبی عروقی
کلیه و دستگاه جمع کننده ادرار
پاتولوژی کبد و کیسه صفرا و مجاری صفراوی ،بیماریهای لوزالعمده
آسیب شناسی ریه و دستگاه تنفسی فوقانی
بیماریهای دستگاه عصبی مرکزی
حفره دهانی و دستگاه گوارش
روش ارزشیابی
ارزشیابی مستمر (درصد)

میانترم (درصد)

آزمونهای نهایی (درصد)

پروژه (درصد)

40

نوشتاری20:

-

عملکردی40:
کتب و منابع علمی
1. Maxie G. Jubb, Kennedy & Palmer’s pathology of domestic animals. 6 ed. Missouri, USA: Elsevier
Publications 2016.
th

2. Zachary JF. Pathologic basis of veterinary diseases. 6th ed. Missouri, USA: Elsevier Publications 2017.
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نام درس به فارسی :اصول کالبدگشایی و نمونهبرداری
نام درس به انگلیسیNecropsy procedures and selected tissue and sample collection :
تعداد واحد

تعداد ساعات

نظری

عملی

جمع

نظری

عملی

-

1

1

-

32

دروس پیشنیاز

نوع واحد
جمع
32

تخصصی

الزامی

انتخابی

آسیبشناسی اختصاصی
سفر علمی

ملزومات مورد نیاز برای ارایه درس

کارگاه

آزمایشگاه 

سمینار

اهداف درس :هدف کالبدشکافی تعیین علت و چگونگی مرگ برای موارد آموزشی ،تحقیقاتی و قانونی است .بدین علت الزم است نتیجه
کالبدشکافی واضح و کامل و گویا باشد و دامپزشکی که این عمل را انجام میدهد فقط باید حقیقت آنچه را که میبیند و درک میکند گزارش
نماید .نه اینکه علتی به حدس برای مرگ پیدا نماید چه در غالب اوقات ممکن است نتیجه کالبدشکافی منفی بوده یا عالیم و آثار عادی و بی
ارزشی روی جسد پیدا شود .در این صورت الزم است جریان کالبدشکافی را عینا گزارش داده و آزمایشهای الزم از نظر سمشناسی و غیره را
برای روشن شدن علت مرگ توصیه نماید .هدف از درس اصولکالبدگشایی و نمونهبرداری آشنا نمودن دانشجو با نحوه صحیح باز کردن الشه
بصورت سیستماتیک که هیچ عضوی از بازرسی مخفی نمانده  ،جراحت اضافی ایجاد نگردد و نمونهها به صورت مناسب جمع آوری شوند که
ارزش تشخیصی داشته باشند.
سرفصل
اهمیت کالبد گشایی
زمان و مکان کالبد گشایی
نحوه کالبدگشایی نشخوارکنندگان و گوشتخوران
نمونه برداری و ارسال نمونه به آزمایشگاه
فیکسه کردن بافت و رنگ آمیزی
نحوه دفن الشه
فیلمهای آموزشی
روش ارزشیابی
ارزشیابی مستمر (درصد)

آزمونهای نهایی (درصد)

میانترم (درصد)

پروژه (درصد)

آزمونهای نوشتاری40:
عملکردی60:
کتب و منابع علمی
 .1ساسانی فرهنگ .اصول کالبد گشایی و نمونه برداری .انتشارات دانشگاه تهران .1395
2. Singh B. Dyce, Sack, and Wensing's textbook of veterinary anatomy. 5th ed. USA: WB Saunders 2017.
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3. Interstate shipment of etiologic agents. Code of Federal Regulations Title 42 Part 72, Interstate shipment
of etiologic agents (Public Health). Government, Washington DC, USA: 65 FR 49908 2007.
4. Hazardous materials regulations. Code of Federal Regulations Title 49 Subchapter C: hazardous
materials regulations, Part 171, 172, 173, 175. Department of Transportation; Washington DC, USA: 76
FR 3345, Jan. 19, 2011. 73 FR 20772, April 16, 2008; FR 78634.

67

نام درس به فارسی :ماهیشناسی
نام درس به انگلیسیIchthyology :
تعداد واحد

تعداد ساعات

نظری

عملی

جمع

نظری

عملی

1

1

2

16

32

دروس پیشنیاز

نوع واحد
جمع
48

تخصصی

الزامی

انتخابی

ندارد

ملزومات مورد نیاز برای ارایه درس

کارگاه

سفر علمی

آزمایشگاه 

سمینار

اهداف درس :آشنایی دانشجویان دامپزشکی با مهمترین بیماریها ی ناشی از عوامل عفونی و غیر عفونی در ماهیان مهم پرورشی به عنوان
یکی از مهمترین جانداران با ارزش در دنیا و ایران و تشریح مهم ترین روشهای تشخیص درمان پیشگیری کنترل و ریشهکنی بیماریها در
ماهیان پرورشی
سرفصل
نظری
 -1مقدمه ( تعاریف ،تاریخچه ی ماهی شناسی ،تاریخچه ی ماهی شناسی در ایران ،اهمیت ماهی شناسی) -2 .آناتومی مقایسه ای ماهیها (با
تاکید بر ماهیان استخوانی) (شکل ظاهری ماهیها ،بالهها [تنوع در ساختار ،شکل ،تعداد ،محل قرار گیری ,و عملکرد] ،پوست [و ساختارهای
محافظ آن  -انواع پولک و موکوس  ،] -اسکلت [سر ،تنه ،دم ،و بالهها] و انواع استخوآنها ،عضالت [تیره و روشن] ،دستگاه گوارش [شامل دندان،
غدد ضمیمه ،و کیسه ی شنا] ،دستگاه گردش خون [قلب ،خون ،و یاختههای خونی] ،دستگاه و یاختههای ایمنی ،دستگاه تنفس [اصلی و
کمکی] ،دستگاه عصبی [مغز و اعصاب] ،اندامهای حسی [المسه ،چشایی ،بینایی ،بویایی ،و خط جانبی] ،کلیه ،غدد درون ریز ،اندامهای تولید
مثلی [غدد و اندام جفتگیری] ،اندامهای الکتریکی ،اندامهای تولید نور ،اندامهای تولید صدا) -3 .زیست شناسی ماهی (تولید مثل [با تاکید بر
استراتژی تولید مثل] ،مهاجرت ،تغذیه ،نمو) -4 .اکولوژی ماهی -5 .رده بندی ماهیها (با تاکید بر ماهیان ایران) (عجوزه ماهیان ،دهان گردان،
ماهیان غضروفی ،ماهیان غضروفی-استخوانی ،ماهیان استخوانی ،ماهیان فسیل) .و  -6روابط فیلوژنی ماهیها (بر پایه ی ویژگیهای ریختی).
عملی
 -1تشریح ماهی (معرفی ساختارهای خارجی و اندامهای داخلی) -2 .تعیین سن در ماهیها -3 .آشنایی با روشهای نگهداری ماهیها و بافتها
در آزمایشگاه و موزههای تاریخ طبیعی -4 .زیست سنجی ماهیها (ثبت صفات ظاهری کیفی ،کمی ،و شمارشی) -5 .آماده سازی فایل دادههای
حاصل از زیست سنجی -6 .واکاوی دادهها ی حاصل از زیست سنجی با نرم افزارهای آماری -7 .آشنایی با ماهیان بومی ایران (آبهای داخلی،
دریای خزر ،و خلیج فارس).
کتب و منابع علمی
 .1آذری تاکامی قباد .تکثیر و پرورش تاسماهیان .انتشارات دانشگاه تهران .1394
 .2بریمانی احمد .ماهیشناسی و شیالت .جلد اول .انتشارات دانشگاه تهران .1345
 .3بریمانی احمد .ماهیشناسی و شیالت .جلد دوم .انتشارات دانشگاه تهران .1356

68

.1377  انتشارات دانشگاه تهران. ماهیان خلیج فارس. مخیر بابا، اعتماد اسمعیل.4
.1396  انتشارات موسسه ی تحقیقات علوم شیالتی ایران. اطلس ماهیان خلیج فارس و دریای عمان. دهق انی پشترودی رضا، اسدی هدایت.5
.1383  انتشارات نقش مهر. ماهیان دریای خزر و حوضه ی آبریز آن. شریعتی ابوالقاسم. 6
 انتشارات موسسه ی تحقیقات علوم شیالتی.) اطلس ماهیان حوضه ی جنوبی دریای خزر (آبهای ایران. عبدلی اصغر، نادری جلوزاده مهدی. 7
.1396 ایران
8. Cailliet GM, Love MS, Ebeling AW. Fishes: A field and laboratory manual on their structure,
identification and natural history. USA: Waveland Press 1996.
9. Banarescu PM, Bogutskaya NG, Lelek A, et al. The freshwater fishes of europe. Germany: Aula Verlag
2004.
10. Kotpal RL. Modern text book of zoology: Vertebrates. India: Rastogi Publications 2010.
11. Poznanin LP. Ichthyology. USA: Amerind Pub Co 1977.
12. Moyle PB, CechJr JJ. Fishes: An introduction to ichthyology. 5th ed. London, UK: Pearson 2003.
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نام درس به فارسی :تکثیر و پرورش ماهی
نام درس به انگلیسیFish Culture & Propagation :
تعداد واحد

تعداد ساعات

نظری

عملی

جمع

نظری

عملی

1/5

0/5

2

24

16

دروس پیشنیاز

نوع واحد
جمع
40

تخصصی

الزامی

انتخابی

ماهیشناسی

ملزومات مورد نیاز برای ارایه درس

سفر علمی 

کارگاه

آزمایشگاه 

سمینار

اهداف درس :آشنایی با مبانی پایه ای ( )basic principlesدر آبزیپروری ،آشنایی با نیازمندیهای گونههای پرورشی در شرایط اسارت و
چگونگی فراهم سازی این نیازها ،آشنایی با سیستمهای پرورش ماهی در دنیا ،و آشنایی با روشهای تکثیر و پرورش گونههای پرورشی متداول
در ایران
سرفصل
نظری
 -1مقدمه (تعاریف ،تاریخچه ی تکثیر و پرورش ماهی ،وضعیت و دورنمای تکثیر و پرورش در ایران ،محاسن زیستی ماهی ،معیارهای انتخاب
گونه ی ماهی برای ورود به صنعت آبزی پروری) -2 .تقسیم بندی فعالیت آبزی پروری از دیدگاه( :اهداف [انسانی  -خوراکی و غیر خوراکی ,-
حفظ ذخائر ،و مبارزه ی زیستی] ،موجود آبزی [گیاه  -جلبکها و گیاهان عالی  ،-جانور [ماهی ،سخت پوستان ،و نرم تنان] ،گستردگی فعالیت
آبزی پروری [تجاری ،غیر تجاری] ،مرحله ی نمو [تخم ،الرو  -در مراحل مختلف نمو  , -پیش بازاری ،و بازاری] ،شوری [شیرین ،نیمه شور ،و
شور] ،دمای آب [گرمابی ،خنک ،و سردآبی] ،وابستگی به طبیعت [وابسته ،مستقل] ،تعداد گونه در مخزن پرورش [تک گونه ای ،چند گونه ای]،
نوع موجود زنده در مخزن پرورش [فقط ماهی  -هم خانواده یا غیر هم خانواده  ،-ماهی با سخت پوست ،و ماهی با ماکیان] ،جنسهای موجود در
مخزن پرورش [تک جنسی ،حضور هردو جنس] ،نوع مخزن پرورش [خاکی ،بتونی دراز ،مدور یا چند وجهی ،دریاچهها ،و مخازن پشت سدها]،
دفعات استفاده از آب [استفاده ی یکباره ،چندباره] ،روشهای رساندن آب به مخزن ،سالمتی محصول [ارگانیک ،غیر ارگانیک] ،گستردگی فعالیت
کارگاه [تولید فقط یکی از مراحل نمو ،تولید در تمامی مراحل نمو] ،مدت زمان پرورش [یک ،دو ،و سه ساله] ،میزان تولید [گسترده ،نیمه
متراکم ،متراکم ،و فوق متراکم]) -3 .آبزی پروری و توسعه ی پایدار (تعاریف ،انتقادات مطرح در مقابل فعالیتهای آبزی پروری ،بخشهای مورد
انتقاد ،واقعیتها ،پاسخ به نگرانیهای مطرح شده) -4 .آب و کیفیت آن در صنعت آبزی پروری (منابع تامین آب برای سامانههای پرورشی [چشمه،
چاه ،رودخانه ،دریاچه ،و مخازن پشت سدها] ،پارامترهای فیزیکی و شیمیایی آب  -دبی ،دما ،شدت جریان ،کدورت ،پی.اچ ،اکسیژن ،آمونیاک،
آهن ،کلر،و [ – ...معرفی دامنه ی مناسب ،روش اندازه گیری ،دفعات (زمان) اندازه گیری ،تنظیم پارامترهای یاد شده]) -5 .معرفی گونههای
مطرح در صنعت آبزی پروری ایران ( ماهیان سردآبی [آزاد ماهیان] ،ماهیان گرمابی [کپور ماهیان] ،ماهیان خاویاری ،ماهیان دریایی [شانک،
خامه ماهی ،]... ،ماهیان زینتی [ماهی زبرا]) .چرخه ی تخمدان و بیضه در ماهیهای (فیزیولوژی و بافت شناسی) -6 .فن آوری تکثیر (تهیه ی
مولدین ،تعین جنسیت مولدین ،عالمت زدن مولدین ،القاء رسیدگی جنسی در مولدین [تزریق هورمون ،دستکاری شرایط محیطی ،و یا هر دو]،
ارزیابی رسیدگی جنسی و انتخاب مولدین رسیده ،بیهوش کردن مولدین ،گرفتن تخم و اسپرم از مولدین [برای مثال مالش ناحیه ی شکمی]،
ارزیابی کیفیت تخم و اسپرم ،لقاح مصنوعی [انواع لقاح ،مراحل اجرای لقاح  -نیمه خشک و خشک  ،-از بین بردن چسبندگی تخمها ،شستشو و
آماده سازی تخمهای لقاح یافته برای ورود به مرحله ی بعد]) -7 .فناوری نگهداری جنینی -8 .فناوری پرورش الرو (از مرحله ی کیسه ی زرده
تا انگشت قد) -9 .فناوری پرورش ماهیان بازاری -10 .انتخاب محل برای احداث سامانههای آبزی پروری -11 .محاسبات در آبزی پروری-12 .
فناوریهای نوین در آبزی پروری -13 .تجاری سازی فعالیتهای آبزی پروری -14 .قوانین و مدیریت در آبزی پروری -15 .اقتصاد آبزی پروری.
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 جایگزینی-20 . آبزی پروری و پدافند غیر عامل-19 . آبزی پروری بعنوان یک فعالیت کارآفرین-18 . آبزی پروری و اقتصاد مقاومتی-17
.نمونههای وارداتی پرورشی با گونههای بومی
عملی
) ماهیان مدل، ماهیان زینتی، ماهیان سردآبی،بازدید از کارگاههای تکثیر و پرورش ماهی (ماهیان گرمابی
کتب و منابع علمی
.1363  انتشارات وزارت جهاد کشاورزی. اصول تکثیر و پرورش ماهی. آذری تاکامی قباد. 1
.1388  انتشارات دانشگاه تهران. تکثیر و پرورش ماهیان خاویاری. آذری تاکامی قباد.2
.1389  انتشارات علمی آبزیان. دستورالعمل اجرایی تکثیر مصنوعی و پرورش ماهیهای گرمابی. فرید پاک فرهاد.3
3. Barnabe G. Aquaculture: Biology and ecology of cultured species. USA: CRC Press 2017.
4. Buttner JK, Soderberg RW, Terlizzi DE. An introduction to water chemistry in freshwater aquaculture.
USA: University of Massachusetts Dartmouth 1993.
5. Harvey B, Carolsfeld J. Induced breeding in tropical fish culture. Ottawa, Canada: International
Development Research Centre 1993.
6. Iversen ES, Hale KK. Aquaculture sourcebook: A guide to north American species. Berlin, Germany:
Springer Verlag 2012.
7. Leitritz E, Lewis RC. Trout and salmon culture: Hatchery methods. California, USA: University of
California Press 1980.
8. Lucas JS, Southgate PC. Aquaculture: Farming aquatic animals and plants. UK: Wiley-Blackwell
2013.
9. Pillay TVR, Kutty MN. Aquaculture: Principles and practices. 2nd ed. Oxford, UK: Blackwell 2009.
10. Støttrup JG, McEvoy LA. Live feeds in marine aquaculture. New York, USA: John Wiley & Sons
2008.
11. Swann L. A basic overview of aquaculture: History, water quality, types of aquaculture, production
methods. USA: North Central Regional Aquaculture Center 1992.
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نام درس به فارسی :بهداشت و بیماریهای ماهی
نام درس به انگلیسیFish Health and Diseases :
تعداد واحد

تعداد ساعات

نظری

عملی

جمع

نظری

عملی

2

1

2

32

32

دروس پیشنیاز

نوع واحد
جمع
64

تخصصی

الزامی

انتخابی

تکثیر و پرورش ماهی ،باکتریشناسی اختصاصی و بیماریها ،ویروس شناسی و بیماریها ،انگل شناسی و بیماری-
ها ،آسیبشناسی عمومی

ملزومات مورد نیاز برای ارایه درس

کارگاه

سفر علمی

آزمایشگاه 

سمینار

اهداف درس :آشنایی دانشجویان دامپزشکی با مهمترین بیماریهای ناشی از عوامل عفونی و غیر عفونی در ماهیان مهم پرورشی به عنوان
یکی از مهمترین جانداران با ارزش در دنیا و ایران و تشریح مهم ترین روشهای تشخیص درمان پیشگیری کنترل و ریشهکنی بیماریها در
ماهیان پرورشی
سرفصل
نظری
کلیات مربوط به زندگی ماهی  ،کلیات مربوط به تشخیص بیماریهای ماهی  ،ـ آزمایشهای کلینیکی ماهیان  ،رفتار شناسی  ،عکس العمل
چشمی در ماهیان  ،گرفتن شرح حال  ،طرز ارسال نمونه آبزی بیمار به آزمایشگاه  ،روشهای بیهوشی  ،بررسی انفرادی ماهیان  ،تشریح نعشی
ماهیان  ،انجام آزمایشات میکروبیولوژیک ـ بررسیهای آسیبشناسی و محیطهای کشت سلول  ،نحوه کاربرد داروها و ترکیبات شیمیایی جهت
درمان آبزیان و محاسبه مقادیرکاربردی در روشهای مختلف درمانی  .مروری بر مهمترین بیماریهای عفونی و غیر عفونی در ماهیان  :روشهای
تشخیص  ،درمان  ،پیشگیری و کنترل بیماریهای ماهیان بررسی بیماریهای غیر عفونی شامل بیماریهای محیطی تغذیه ای و ژنتیک ـنقش
استرس در بروز و تشدید بیماریهای ماهیان بررسی عوارض بیماریهای محیطی شامل بیماریهای ناشی از عوامل فیزیکی  ،شیمیایی و بیولوژیک
(نوسانات  ، pHاکسیژن محلول در آب  ،درجه حرارت گازهای محلول در آب  ،سموم کشنده سرخ و آبزیان مزاحم) بیماریهای تغذیه ای ناشی
از کمبود ویتامینها و عناصر معدنی ضروری  ،سموم غذایی ،بیماریهای ناشی از عوامل عفونی (شامل انگلهای تکیاخته و پر یاخته ای ـ
باکتریها  ،قارچها و ویروسها)
مروری بر مهمترین بیماریهای انگلی تکیاخته ای شامل بیماری دانه سفید  ،تریکودینیازیس  ،بیماری چرخش) و بیماری ناشی از کرمهای
مونوژن و دی ژن  ،سستودها  ،آکانتوسفالها و نماتودها  .مروری بر مهمترین بیماریهای باکتریایی در ماهیان (فالووباکتریها  ،یرسینیا ،
ویبریوها  ،بیماری باکتریایی کلیه  ،سل ماهی  .مروری بر مهمترین قارچهای بیماری زا درماهیان  ،بیماری ساپرولگنیازیس ایکتیو فونیازیس ،
بیماری برانشیو مایکوزیس  .مروری بر مهمترین بیماریهای ویروسی در ماهیها  :بیماری  SVC،IPN ،IHN ، VHSدر ماهیان پرورشی
عملی
نحوه بررسی ظاهری و رفتاری ماهی و گرفتن شرح حال معاینه بالینی تهیه الم مرطوب از پوست آبشش و چشم نحوه کالبدگشایی روشهای
نمونه برداری جهت آزمایشات انگلی باکتریایی قارچی و آسیبشناسی بررسی ضایعات نعشی نحوه حمل نمونه به آزمایشگاه روشهای کشت
میکروبی نحوه استفاده از داروهای شیمیایی در آبزی پروری روش حل مسئله جهت محاسبه داروی مورد نیاز در درمان به روشهای حمام
خوراکی در ماهیان پرورشی بررسی بیهوشی شیمیایی در ماهیان و نحوه بیهوشی در مراحل مختلف مشاهده المهای میکروسکوپی از انگلهای
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تکیاخته و پریاخته ای از ماهیها و بررسی میکروسکوپی ماهیانی که دچار ضایعات بالینی می باشند .بررسی المهای هیستوپاتولوژیک ماهیان
تلف شده.
کتب و منابع علمی
 .1مخیر بابا .بیماریهای ماهیان پرورشی .چاپ ششم .انتشارات دانشگاه تهران .1389
 .2سلطانی مهدی ،عبدی محمدکاظم  .بیماریهای ویروسی ماهیان .انتشارات دانشگاه تهران .1396
3. Bondad- Reantaso MG. 2001. Asia diagnostic guide to aquatic animal diseases. Rome, Italy: FAO and
NACA 2001.
4. Noga EJ. Fish diseases: Diagnosis and treatment. 2nd ed. USA: Wiley-Blackwell 2010.
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نام درس به فارسی :باکتریشناسی عمومی
نام درس به انگلیسیGeneral Bacteriology :
تعداد واحد

نوع واحد

تعداد ساعات

نظری

عملی

جمع

نظری

عملی

جمع

2

1

3

32

32

64

دروس پیشنیاز

الزامی

تخصصی

انتخابی

بیوشیمی 2

ملزومات مورد نیاز برای ارایه درس

سفر علمی

آزمایشگاه 

کارگاه

سمینار

اهداف درس :آشناسازی دانشجویان با ساختار و فیزیولوژی باکتریها و روشهای تکثیر و تعیین هویت آنها
سرفصل
نظری
تاریخچه میکروب شناسی ،کشف و تحوالت شناخت باکتریها ،جایگاه میکروارگانیسمها در عالم حیات ،تفاوتهای بین سلولهای یوکاریوت و
پرکایوت ،اشکال میکروسکوپی باکتریها ،ساختمان تشریحی باکتریها ،ساختارهای مولکولی باکتریها (دیواره سلولی ،غشاء سیتوپالسمی ،تاژک،
پیلی ،اسپور و کپسول) و اعمال فیزیولوژیکی آنها ،تغذیه باکتریها ،آنزیمهای باکتریها ،متابولیسم باکتریها ،بیوسنتز در باکتریها ،تکثیر و
تولید مثل باکتریها ،اصول توارث در باکتریها ،تغییرات ژنوتیپی در باکتریها ،ترانسفورماسیون ،الحاق ژنتیکی و ترانسدوکسین ،در باکتریها،
ترانسپوزونها ،موتاسیون در باکتریها ،تنظیم فعالیتهای باکتریها ،نقش باکتریها در مهندسی ژنتیک ،اصول کلی استریلیزاسیون ،مواد ضد
عفونی کننده ،مکانیسم تاثیر آنتی بیوتیکها بر باکتریها ،توکسین باکتریها ،تاثیر عوامل محیطی بر باکتریها ،بیماریزایی و حدت در باکتریها،
چگونگی پراکندگی و بقاء باکتریها در طبیعت.
عملی
آشنایی با آزمایشگاه باکتری شناسی ،آماده سازی محیطهای کشت و استریلیزاسیون ،مشاهده میکروسکوپی باکتریها به صورت زنده و رنگ
آمیزی شده ،انواع مختلف رنگ آمیزی باکتریها ،معرفی محیطهای کشت کاربردی و تفسیر واکنشهای بیوشیمیایی آنها ،واکنشهای تخمیر
و فعالیت آنزیمی باکتریها ،خالص سازی کشتهای مختلف ،کشت باکتریهای بی هوازی ،تعیین حساسیت باکتریها در برابر آنتی بیوتیکها.
روش ارزشیابی
ارزیابی مستمر (درصد)

آزمون نهایی (درصد)

میانترم (درصد)

پروژه (درصد)

100
کتب و منابع علمی
 .1تاجبخش حسن .باکتری شناسی عمومی .انتشارات دانشگاه تهران .1394
2. Carroll KC, Butel J, Mietzner T. Jawetz, Melnick and Adelbergs medical microbiology. 27 th ed. USA:
McGraw-Hill Education/Medical 2015.
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نام درس به فارسی :باکتریشناسی اختصاصی و بیماریها
نام درس به انگلیسیSpecial Bacteriology and Disease :
تعداد واحد

نوع واحد

تعداد ساعات

نظری

عملی

جمع

نظری

عملی

جمع

2

2

4

32

64

96

دروس پیشنیاز

الزامی

تخصصی

انتخابی

باکتری شناسی عمومی ،ایمنیشناسی بنیادی

ملزومات مورد نیاز برای ارایه درس

سفر علمی

آزمایشگاه 

کارگاه

سمینار

اهداف درس :آشناسازی دانشجویان با مشخصات و خواص باکتریهای بیمایزا و بیماریهای ناشی از آنها
سرفصل
نظری
بیماریهای ناشی از استرپتوکوکها و استافیلوکوکها ،بیماریهای شاربن ،انترتوکسمی ،کزاز ،بوتولیسم ،شاربن عالمتی ،هپاتیت نکروزان ،ادم
بدخیم ،بیماریهای حاصل از کورینه باکتریها ،پاستورلوز ،بروسلوز ،بیماری سل و یون ،کلی باسیلوز ،سالمونلوز ،لپتوسپیروز ،بیماری مشمشه و
شبه مشمشه ،بیماریهای ناشی از ویبریوها و کمپیلوباکترها ،درماتوفیلوز ،بیماریهای حاصل از مایکوپالسماها ،بیماریهای ناشی از کالمیدیاها،
ریکتزیاها ،نوکاردیاها ،هموفیلوسها و موراکسیالها ،اکتینومیکوز و اکتینوباسیلوز.
عملی
تشخیص آزمایشگاهی باکتریهای گرم مثبت :استافیلوکوکها و استرپتوکوکها ،باسیلوسها ،کلستریدیومها ،کورینه باکتریها ،لیستریا،
ایزیپلوتریکس.
تشخیص آزمایشگاهی باکتریهای گرم منفی :اشریشیا ،کلبسیال ،انتروباکتر ،سالمونال ،یرسینیا ،پروتئوس ،پاستورالها ،اکتینوباسیلوسها ،بروسالها،
کمپیلوباکترها ،هموفیلوسها ،سودموناسها.
روش ارزشیابی
ارزیابی مستمر (درصد)

آزمون نهایی (درصد)

میانترم (درصد)

پروژه (درصد)

100
کتب و منابع علمی
1. Tille P. Bailey & Scott's diagnostic microbiology. 13 ed. Elsevier Health Sciences 2013.
th

2. Markey B, Leonard F, Archambault M, et al. Clinical veterinary microbiology. 2nd ed. Elsevier Health
Sciences 2013.
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نام درس به فارسی :قارچشناسی ،مایکوتوکسینها و بیماریها
نام درس به انگلیسیMycology, Mycotoxins and Disease :

تعداد واحد

نوع واحد

تعداد ساعات

نظری

عملی

جمع

نظری

عملی

جمع

2

1

3

32

32

64

پیشنیاز

الزامی

تخصصی

انتخابی

ایمنیشناسی بنیادی

ملزومات مورد نیاز برای ارایه درس

کارگاه

سفر علمی

آزمایشگاه 

سمینار

اهداف درس :آشنایی با قارچ شناسی ،بیماریهای قارچی در دامپزشکی ،و مایکوتوکسینهای حائز اهمیت در سالمت دام و انسان
سرفصل
نظری
کلیات قاچ شناسی و طبقهبندی بیماریها قارچی ،بیماریهای قارچی زیر جلدی ،روشهای نمونه برداری و تشخیص بیماریهای قارچی،
بیماریهای قارچی احشایی فرصت طلب ،داروهای ضد قارچی و مکانیسم اثر ،بیماریهای قارچی احشایی ناشی از قارچهای بیماریزای حقیقی،
بیماریهای قارچی سطحی و جلدی ،سایر عفونتهای قارچی و آلرژی قارچی ،مایکوتوکسینها در دامپزشکی.
عملی
نحوه کشت و خالص سازی قارچهای رشتهای و مخمری ،محیطهای کشت عمومی و اختصاصی نحوه کشت تهیه اسالید کالچر نمونه میکروسکوپی
مستقیم درماتوفیتوزیس ( ،)KOHنمونه میکروسکوپی مستقیم کاندیدا ( ،)KOHنمونه رنگ آمیزی گیمسا و چسب اسکاچ ،مالسزیا ،اکتوتریکس
( ،)Ectothrixاسپور خارج مویی اندوتریکس ( ،)Ectothrixاسپور داخل مویی فاووس ( ،)Favusهیف داخل مویی میکروسپورم کنیس،
میکروسپوروم جیپسئوم ،ترایکوفایتون منتاگروفیتس ،ترایکوفایتون وروکوزوم ،ترایکوفایتون روبروم ،اپیدرموفایتون فلوکوزوم ،آسپژیلوس
فومیگاتوس ،آسپرژیلوس فالووس ،آسپرژیوس نایجر ،گونه های پنی سیلیوم ،موکور و رایزوپوس ،آکرومونیوم ،اسکوپوالریوپسیس ،تریکوتشیوم،
ژئوتریکوم کاندیدوم ،فوزاریوم ،کرایزوسپوریوم ،سودآلشریا بوئیدی ،آلترنایا ،استمفیلیوم ،اولوکالدیوم کروالریا ،کالدوسپوریوم.
روش ارزشیابی
ارزیابی مستمر (درصد)

آزمون نهایی (درصد)

میانترم (درصد)

پروژه (درصد)

آزمون تئوری 70
آزمون عملی 30
کتب و منابع علمی
 .1خسروی علیرضا ،شکری حجت اهلل ،یحیی رعیت رامک .قارچشناسی دامپزشکی .چاپ دوم .انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران .1389
 .2خسروی علیرضا .قارچشناسی پزشکی (روشهای عملی) .چاپ دوم .انشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران .1382
 .3شکری حجت اهلل ،خسروی علیرضا ،شریفزاده عقیل .قارچشناسی پایه .چاپ اول .انتشارات دانشگاه مازندران .1393
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4. Samanta I. Veterinary mycology. 1st ed. Springer 2015.
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نام درس به فارسی :ایمنی شناسی بنیادی
نام درس به انگلیسیEssential Immunology :
تعداد واحد

نوع واحد

تعداد ساعات

نظری

عملی

جمع

نظری

عملی

جمع

2

1

3

32

32

64

دروس پیشنیاز

تخصصی

الزامی

انتخابی

آسیبشناسی عمومی (و یا همنیاز)

ملزومات مورد نیاز برای ارایه درس

کارگاه

سفر علمی

آزمایشگاه 

سمینار

اهداف درس :فراگیری مبانی ایمنی شناسی با تاکید بر درک اساس و مبانی علمی و عملی ایمونولوژی در دامپزشکی ،ارائه سطح کافی از
جزئیات مورد لزوم یک دامپزشک جهت شناخت ساز و کارهای ایجاد بیمارهای عفونی و درک صحیح از اساس ایمونوپاتولوژی بیماریهای
دامی
سرفصل
نظری
بنیآنهای درک دانش ایمنی و تاریخچه آن
کلیات ایمونولوژی ذاتی و تطبیقی اختصاصی و غیر اختصاصی
ایمنی ذاتی (سلولها ،گیرندهها (،PRRگیرندههای رفتگر و گیرندههای فاگوسیتیک) ،مولکولهای محلول از قبیل کمپلمان  ،کالکتینها ،
فیکولینها و غیره)
پادگن،هاپتن و ساختار آنتی بادی
یاختههای و بافتهای ایمنی اکتسابی
آشنایی با  ، MHCسلولهای  APCو بیولوژی عرضه پادگن
ایمونوژنتیک لنفوسیتهای  Bو T
بیولوژی پاسخهای ایمنی سلولی و پالریزه شدن لنفوسیتهای  Tکمکی
سیتوتوکسیته (لنفوسیتهای NK ،CD8+و )ADCC
بیولوژی پاسخهای ایمنی هومورال
تنظیم ایمنی و ایجاد تحمل
تعامل میزبان و عامل عفونی و مبانی واکسیناسیون
ازدیاد حساست
اصول و مبانی پاتوژنز خود ایمنی
ایمونولوژی تومورها و ایمونوتراپی
پیوند و مبانی آن
عملی
درک مفاهیم کاربردی و اعتبار سنجی آزمایشات سرلوژی
اصول آزمایشهای مبتنی بر رسوب،آگلوتیناسین ،االیزا،ایمونوکروماتوگرافی،پادتنهای فلورسنت و فلوسیتومتری
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جداسازی سلولهای تک هسته ای و نوتروفیلها از خون محیطی و انجام تست فاگوسیتوز
نحوه استفاده از بانکهای اطالعاتی مربوط به ایمونولوژی
روش ارزشیابی
ارزشیابی مستمر (درصد)
نظری5 :
عملی15 :

میانترم (درصد)
نظری20 :

آزمون نهایی (درصد)
آزمونهای نوشتاری60 :

پروژه (درصد)
-

کتب و منابع علمی
 .1نیکبخت بروجنی غالمرضا ،متدین محمدحسن ،رنجبر محمدمهدی و همکاران .ایمنیشناسی دامپزشکی .چاپ دوم .انشارات دانشگاه تهران
.1396
 .2ابطحی فروشانی سید میثم ،اسمعیلیگورچینقلعه هادی ،منصوریمطلق بهمن .مروری سریع بر ایمونولوژی پایه و عملی .چاپ اول .انتشارات
آرنا .1393
3. Abbas AK, Lichtman AH, Pillai S. Cellular and molecular immunology. 8th ed. Elsevier Health Sciences
2014.
4. Tizard IR. Veterinary immunology. 10th ed. Saunders 2018.
5. Murphy K, Weaver C. Janeway's immunobiology. 9th ed. Garland Science 2016.
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نام درس به فارسی :ویروسشناسی و بیماریها
نام درس به انگلیسیVirology and Disease :
تعداد واحد

نوع واحد

تعداد ساعات

نظری

عملی

جمع

نظری

عملی

جمع

3

1

4

48

32

80

دروس پیشنیاز

تخصصی

الزامی

انتخابی

ایمنیشناسی بنیادی و یا همنیاز

ملزومات مورد نیاز برای ارایه درس

کارگاه

سفر علمی

آزمایشگاه 

سمینار

اهداف درس :شناخت عوامل ویروسی و روشهای مطالعه آنها ،آشنائی با بیماریهای ویروسی مهم ،نوپدید و باز پدید در دامهای بزرگ و
کوچک
سرفصل
نظری
ویروس شناسی
تاریخچه ویروس شناسی ،مشخصات ویروسها ،مورفولوژی ویروسها ،ساختمان شیمیائی ویروسها (اسید نوکلئیک ،پروتئین ،لیپید و قند)،
طبقهبندی ویروسهای حیوانی ،تکثیر ویروسها ،تبادل ویروسها و سلولها ،آثار سایتوپاتیک ویروسها ،پاسخ ایمنی در بیماریهای ویروسی،
انترفرون و اثر آن بر ویروسها ،ورود و انتشار ویروسها در بدن ،مکانیسمهای بیماریزائی ویروسها ،انواع عفونتهای ویروسی حاد و پایدار،
ویروسهای سرطانزا.
بیماریهای ویروسی در دامهای بزرگ
لکوز آنزوتیک گاوی (لنفوسارکوم گاوی)
الف -بیماریهای با عالئم مشخص دستگاه گوارشی:
تب برفکی ،وزیکوالر استوماتیت ،طاعون نشخوارکنندگان کوچک ،طاعون گاوی ،تب نزلهای بدخیم ،اسهال ویروسی گاو ،بیماری مخاطی ،بیماری
کمپلکس پستی ویروس گاو ،استوماتیت پاپوالر گاو  ،اسهال ویروسی گوسالهها ،برهها ،بزغالهها و کره اسبان  ،زبان آبی.
بیماریهای با عالئم مشخص تنفسی:
رینوپنومونی ویروسی اسبان (عفونت هرپس ویروسی  4اسب) ،آرتریت ویروسی اسب ،آنفلوانزای اسبی ،پنومونی آنزوتیک گوساله ،IBR ،پنومونی
پیشرونده گوسفند (مدی ،مدی -ویزنا) ،آدنوکارسینومای گوسفند (آدنوماتوز ریوی)
بیماریهای ویروسی با عالئم مشخص سیستم عصبی:
آنسفالومیلیت ویروسی شرق و غربی اسب ،آنسفالومیلیت ونزوئالئی اسب ،آنسفالیت نیل غربی ،بیماری برنا،هاری،هاری کاذب ،بیماری لوپینگ،
ویزنا ،بیماری مرزی
بیماریهای ویروسی با عالئم مشخص پوستی:
اکتیمای واگیر ،پاپیلوماها ،بیماری لمپی اسکین ،آبله گاوی ،آبله گاوی کاذب ،آبله گوسفند و بز.
ب -بیماریهای ویروسی در دامهای کوچک:
عفونتهای ویروسی دستگاه تنفسی سگها
آنتریت پاروو ویروسی سگها
آنتریت پاروو ویروسی گربهها
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عفونت کرونا ویروسی گربهها
عفونت لوسمی ویروسی گربهها
عفونت نارسائی ایمنی گربهها
هاری
عفونت هرپس ویروس گربهها
عفونت کلیسی ویروسی گربهها
ارلیشیوز سگها
آناپالسموز سگها
عفونتهای کالمیدیائی گربهها
عملی
آشنائی با لوازم و آزمایشگاه ویروس شناسی ،روش شستشوی لوازم آزمایشگاه ویروس شناسی و نحوه آماده سازی آنها ،آشنائی با روشهای
کشت ویروس در تخم مرغ جنین دار ،شرح روشهای تکثیر در کشت ویروس در تخم مرغ جنین دار ،آشنائی با روشهای کشت سلولی (روش
تهیه کشت سلولی و روشهای کشت سلولی ،تجدید کشت و انجماد سلولی) ،کشت ویروس در سلولها و مشاهده آثار سیتوپاتیک آنها ،آزمایش
جذب خون شرح روشهای  Enumerativeو  Quantalدر تعیین عیار ویروسها و تعیین عیار ویروسهای هماگلوتینان.
روش ارزشیابی
ارزشیابی مستمر( درصد)

میانترم (درصد)

آزمونهای نهایی( درصد)

پروژه( درصد)

20

20

60

-

آزمونهای نوشتاری70 :
آزمونهای عملکردی30 :
کتب و منابع علمی
th

1. Smith BP. Large animal internal medicine. 5 ed. Elsevier Health Sciences 2014.
2. Greene CE. Infectious diseases of the dog and cat. 4th ed. Elsevier Health Sciences 2011.
3. Maclachlan NJ, Dubovi EJ. Fenner’s veterinary virology. 5th ed. Elsevier Health Sciences 2016.
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عنوان درس به فارسی :کرمهای گرد و بیماریها
عنوان درس به انگلیسیNematoda and Diseases :
تعداد واحد

نوع واحد

تعداد ساعات

نظری

عملی

جمع

نظری

عملی

جمع

2

1

3

32

32

64

دروس پیشنیاز

تخصصی

الزامی

انتخابی

فارماکولوژی ،1همنیاز :ایمنی شناسی بنیادی

ملزومات مورد نیاز برای ارایه درس

کارگاه

سفر علمی

آزمایشگاه

سمینار

اهداف درس :آشنایی با ریختشناسی و بیولوژی کرمهای گرد ،فراگیری وضعیت آلودگی و اپیدمیولوژی نماتودها در ایران ،آشنایی با
بیماریزایی ،تشخیص ،درمان ،روشهای کنترل و پیشگیری از آنها
سرفصل
نظری
مقدمه انگل شناسی ،طبقهبندی ،اهمیت و اهداف
بیولوژی و فیزیولوژی نماتودها
ریختشناسی ،دستگاه گوارش ،تولیدمثل و متابولیسم
نماتودهای نشخوارکنندگان ،نماتودهای شیردان نشخوارکنندگان (در حد جنس) ،وضع آلودگی در ایران ،سیر تکاملی ،بیماریزایی
نماتودهای نشخوارکنندگان ،نماتودهای روده بزرگ نشخوارکنندگان (در حد جنس) ،وضع آلودگی در ایران ،سیر تکاملی ،بیماریزایی
نماتودهای نشخوارکنندگان ،نماتودهای روده باریک نشخوارکنندگان (در حد جنس) ،وضع آلودگی در ایران ،سیر تکاملی ،بیماریزایی
نماتودهای نشخوارکنندگان ،نماتودهای ریوی و سایر اندامها (در حد جنس) ،وضع آلودگی در ایران ،سیر تکاملی ،بیماریزایی
همه گیری شناسی نماتودهای نشخوارکنندگان
اهمیت اقتصادی ،بیماریزایی و نشانیهای درمانگاهی نماتودهای نشخوارکنندگان
ایمنی زایی در برابر نماتودهای نشخوارکنندگان ،تشخیص نماتودهای نشخوارکنندگان (تشخیص درمانگاهی و روشهای آزمایشگاهی
مدیریت جامع کنترل آلودگیهای کرمی نشخوارکنندگان (کنترل شیمیایی ،کنترل زیستی و )...
نماتودهای گوشتخواران -نماتودهای دستگاه گوارش (اسپیروسرکا -اسکاریسهای سگ و گربه -کرمهای قالبدار) وضعیت آلودگی در ایران ،سیر
تکاملی ،بیماریزایی تشخیص و درمان
نماتودهای گوشتخواران -دیرو فیالریا ایمیتیس (کرم قلب) ،دیکتوفیما رناله (کرم کلیه) ،سیر تکاملی ،بیماریزایی ،تشخیص و درمان
نماتودهای تک سمی ،نماتودهای معده (گونههای هبرونما و تریکوسترونژیلوس) روده باریک (پاراسکاریس اکوئوروم) ،سیر تکاملی  ،بیماری-
زایی ،تشخیص و درمان
نماتودهای تک سمی ،نماتودهای روده بزرگ (اکسیور اکویی ،استرونگلهای بزرگ و کوچک در حد جنس) ، ،سیر تکاملی بیماری زایی
تشخیص و درمان ،نماتودهای پوست پارافیالریا مولتی پاپیلوزا  ،نماتودهای روده کوچک ،استرونژیلوئیدس وستری
نماتودهای پرندگان (نماتودهای لوله گوارش و ریه در حد جنس)  ،سیر تکاملی بیماری زایی ،تشخیص و درمان
عملی
کلیات شناسایی کرمهای گرد بر اساس روشهای ریختشناسی ،سرم شناسی و بیولوژی مولکولی
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نماتودهای شیردان نشخوارکنندگان (ریختشناسی ،آزمایش مدفوع و و سرم شناسی)
نماتودهای روده باریک و روده بزرگ نشخوارکنندگان (ریختشناسی وآزمایش مدفوع)
اصول نمونهگیری و روشهای مختلف آزمایش مدفوع
نمادهای غیر گوارشی نشخوارکنندگان ( ،ریه چشم و محوطه شکمی) نشخوار کنندگان (ریختشناسی و تشخیص آزمایشگاهی)
روشهای جداسازی نوزاد از مدفوع و میکروفلور از خون
تهیه آنتی ژنهای بدنی دفعی ترشحی و استفاده از روش االیزا در تشخیص نماتودها
ریختشناسی نماتودهای گوارشی و غیر گوارشی تک سمیان
تشخیص آزمایشگاهی نماتودهای تک سمیان (آزمایش مدفوع و خون)
ریختشناسی نماتودهای گوارشی و غیرگوارشی گوشتخواران
آزمایش مدفوع و آزمونهای سرمی در تشخیص نماتودهای گوشتخواران
نماتودهای پرندگان (ریختشناسی و آزمایش مدفوع)
استفاده از روشهای مولکولی در تشخیص آلودگی با نماتودها
روشهای جداسازی و تشخیص انگل از الشه دامها،
مرور درس و آزمون پایان ترم
روش ارزشیابی
ارزشیابی مستمر (درصد)
20

آزمونهای نهایی (درصد)

میانترم (درصد)

پروژه (درصد)

آزمونهای نوشتاری40:
عملکردی40 :

کتب و منابع علمی
 -1اسالمی علی ( .)1386کرم شناسی دامپزشکی ،جلد سوم ،نماتودها و اکانتوسفاال ،انتشارات دانشگاه تهران.
 -2حسینی سید حسین ،مشگی بهنام ( .)1389انگل شناسی دامپزشکی ،کرمهای گرد و پهن ،انتشارات دانشگاه تهران.
3- Soulsby, E.J.L. (1986). Helminthes, arthropods and protozoa of Domesticated Animals (8th ed.). Lea
and Febiger, London, UK.
4- Bowman, D.D., Lunn, R.C., Eberhard, M.L. (2013). Georgis’ parasitology for veterinarians.St Louis,
Elsevier Science, USA.
5- Boush, A.O., Fernandez, J.C., Esch, G.W., Seed, I.R. (2001). Parasitism the diversity and ecology of
animal parasites. Cambridge University Press, UK.
6- William, J.F. (2001). Veterinary parasitology. Reference Manual. 7th edition. Lowa State Press.
Blackwel Publishing. USA.
7- Veterinary parasitology. Mike A. Taylor, R. L. Coop, Richard L. Wall. 2016. 4th edition. WileyBlackwell.
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عنوان درس به فارسی :کرمهای پهن و بیماریها
عنوان درس به انگلیسیPlatyhelminthes and Diseases :
تعداد واحد

نوع واحد

تعداد ساعات

نظری

عملی

جمع

نظری

عملی

جمع

1

1

2

16

32

48

دروس پیشنیاز

تخصصی

الزامی

انتخابی

فارماکولوژی  ،1هم نیاز  :ایمنیشناسی بنیادی

ملزومات مورد نیاز برای ارایه درس

کارگاه

سفر علمی

آزمایشگاه

سمینار

اهداف درس :آشنایی با ریختشناسی و بیولوژی کرمهای پهن ،فراگیری وضعیت آلودگی و اپیدمیولوژی کرمهای پهن در ایران ،آشنایی با
بیماریزایی ،تشخیص ،درمان ،روشهای کنترل و پیشگیری از آنها
سرفصل
نظری
کلیات ،طبقهبندی و اهمیت کرمهای پهن
زیست شناسی و فیزیولوژی سستودها
نوزادان سستودها ،رشد در بدن میزبان ،اهمیت اقتصادی و بهداشتی آنها
سستودهای نشخوارکنندگان و تک سمیان،سیر تکاملی و آلودگی در ایران ،همه گیری شناسی بیماریزایی و نشانههای درمانگاهی ،تشخیص،
درمان و پیشگیری
سستودهای خانواده تنیده ،تنیا ساژیناتا ،سیر تکاملی و آلودگی در ایران ،همه گیری شناسی بیماریزایی و نشانههای درمانگاهی ،تشخیص،
درمان و پیشگیری
سستودهای گوشتخواران (خانواده تنیده ،اکینوکوکوس گرانولوزوس و اکینوکوکوس مولتی لوکوالریس) ،سیر تکاملی و آلودگی در ایران ،همه
گیری شناسی بیماریزایی و نشانههای درمانگاهی ،تشخیص ،درمان و پیشگیری
سستودهای پرندگان بومی ایران ،سیر تکاملی و آلودگی در ایران ،همه گیری شناسی بیماریزایی و نشانههای درمانگاهی ،تشخیص ،درمان و
پیشگیری .سستودهای ماهی دیفیلوبوتریوم التوم و اسپیرومترا
بیولوژی و فیزیولوژی ترماتودها
ترماتودهای کبدی نشخوارکنندگان :فاسیوال هپاتیکا ،فاسیوال ژیگانتیکا؛ سیر تکامل ،همه گیر شناسی
ترماتودهای کبدی نشخوارکنندگان :فاسیوال هپاتیکا ،فاسیوال ژیگانتیکا؛ بیماری زایی ،آسیبشناسی ،تشخیص ،درمان و پیشگیری
ترماتودهای کبدی نشخوارکنندگان :دیکروسلیوم دندریتیکم؛ سیر تکاملی و آلودگی در ایران ،همه گیری شناسی بیماریزایی و نشانههای
درمانگاهی ،تشخیص ،درمان و پیشگیری
ترماتودهای سیستم گردش خون :شیستوزوماتیدها؛ سیر تکاملی و آلودگی در ایران ،همه گیری شناسی بیماریزایی و نشانههای درمانگاهی،
تشخیص ،درمان و پیشگیری
ترماتودهای پرندگان بومی ایران؛ سیر تکاملی و آلودگی در ایران ،همه گیری شناسی بیماریزایی و نشانههای درمانگاهی ،تشخیص ،درمان و
پیشگیری
عملی
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کلیات شناسی ترماتودها براساس روشهای ریختشناسی ،سرم شناسی و بیولوژی مولکولی
ترماتودهای کبد نشخوارکنندگان (ریختشناسی)
ترماتودهای کبد نشخوارکنندگان (آزمایش مدفوع و روشهای تشخیص سرم شناسی)
ترماتودهای شکمبه و عروق خونی نشخوارکنندگان (ریختشناسی)
ترماتودهای شکمبه و عروق خونی نشخوارکنندگان (آزمایش مدفوع و روشهای تشخیص سرم شناسی)
اصول نمونهگیری و روشهای مختلف آزمایش مدفوع در تشخیص ترماتودها
ترماتودهای پرندگان (ریختشناسی و آزمایش مدفوع)
کلیات شناسی سستودها براساس روشهای ریختشناسی ،سرم شناسی و بیولوژی مولکولی
سستودهای نشخوارکنندگان (ریختشناسی و آزمایش مدفوع)
سستودهای بالغ و نوزاد گوشتخواران (ریختشناسی)
تشخیص سرمی سستودهای گوشتخواران
سستودهای پرندگان (ریختشناسی و آزمایش مدفوع)
استفاده از روشهای مولکولی در تشخیص آبودگی با کرمهای پهن
روشهای جداسازی و تشخیص انگل از الشه دامها
روش ارزشیابی
ارزشیابی مستمر( درصد)

آزمونهای نهایی (درصد)

میانترم (درصد)

20

پروژه( درصد)

آزمونهای نوشتاری40:
عملکردی40 :

کتب و منابع علمی
 .1اسالمی علی .کرمشناسی دامپزشکی ،ترماتودها .جلد اول .چاپ چهارم .انتشارات دانشگاه تهران .1387
 .2اسالمی علی .کرمشناسی دامپزشکی ،سستودها .جلد دوم .چاپ چهارم .انتشارات دانشگاه تهران .1387
 .3حسینی سید حسین ،مشگی بهنام .انگل شناسی دامپزشکی ،کرمهای گرد و پهن .چاپ دوم .انتشارات دانشگاه تهران .1394
4. Soulsby EJ. Helminths, arthropods and protozoa of domesticated animals. 7th ed. Bailliere Tindall 1982.
5. Bowman DD. Georgis' parasitology for veterinarians. 10th ed. Elsevier Health Sciences 2014.
6. Foreyt WJ. Veterinary parasitology reference manual. 6th ed. Wiley-Blackwell 2017.
7. Mayne M. Mayer's pathology of infectious diseases. Hepatic trematodes. Armed Forces Institute of
Pathology American Registry of Pathology 2000.
8. Taylor MA, Coop RL, Wall RL. Veterinary parasitology. 4th ed. Wiley-Blackwell 2015.
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عنوان درس به فارسی :تکیاختهها و بیماریها
عنوان درس به انگلیسیProtozoa and Diseases :
تعداد واحد

نوع واحد

تعداد ساعات

نظری

عملی

جمع

نظری

عملی

جمع

1

1

2

16

32

48

دروس پیشنیاز

تخصصی

الزامی

انتخابی

فارماکولوژی  ،1هم نیاز  :ایمنی شناسی بنیادی

ملزومات مورد نیاز برای ارایه درس

کارگاه

سفر علمی

آزمایشگاه

سمینار

اهداف درس :آشنایی با با ساختار سلولی ،اندامکها و کلیات بیولوژی تکیاختهها ،شناخت سیر تکاملی ،اپیدمیولوژی ،بیماریزایی،
ایمنولوژی و تشخیص تکیاختههای بیماریزای دامهای بزرگ و کوچک ،حیوانات حیات وحش ،طیور و تکیاختههای زئونوز ،آشنایی با
روشهای درمان ،کنترل و پیشگیری آلودگیها و بیماریهای تکیاختهای
سرفصل
نظری
شرح کلیات و طبقهبندی تکیاختهها
بیولوژی و فیزیولوژی (تغذیه ،دفع ،تنفس ،تولیدمثل و حرکت) تکیاختهها
راسته کینتوپالسنیدا-تاژکداران خونی (تریپانوزوما اوانسی و تریپانوزوما اکویی پردوم ،تریپانوزوماهای انسانی)
راسته کینتوپالسنیدا-تاژکداران بافتی ( لیشمانیا تروپیکا ،لیشمانیا ماژور ،لیشمنیا دونوانی و لیشمانیا انفانتوم)
راسته تریکومونادیدا و دیپلومونادیدا -تاژکداران تناسلی و گوارشی (تریکوموناس ،هیستوموناس و اسپیرونوکلئوس)
راسته دیپلومونابدا ،تاژکداران گوارشی (ژیاردیا و انتاموبا)
شاخه آپی کمپلکسا-کوکسیدیوز ماکیان (ایمریا)
شاخه آپی کمپلکسا – کوکسیریوز نشخوارکنندگان (ایمریا)
شاخه آپی کمپلکسا – تکیاختههای روده ای نشخوارکنندگان (کریپتوسپوریدیوم)
شاخه آپی کمپلکسا – تکیاختههای بافتی (توکسوپالسما)
شاخه آپی کمپلکسا – تکیاختههای بافتی (سارکوسیستیس)
شاخه آپی کمپلکسا – تکیاختههای بافتی (نئوسپورا)
شاخه آپی کمپلکسا – تکیاختههای خونی و بافتی (بابزیا)
شاخه آپی کمپلکسا – تکیاختههای و بافتی (تیلریا)
شاخه آپی کمپلکسا – تکیاختههای و بافتی (پالسمودیوم ،هموپروتئوس و لوکوسیتوزون)
شاخه ریکتزیا آناپالسما ,همومایکوپالسما ,ارلیشیا
عملی
آشنایی با کلیات نمونهگیری ،حفظ و نگهداری نمونههای خونی و بافتی جهت ارسال به آزمایشگاه و آشنایی با طرز کار با عدسی روغنی
میکروسکوپ
آشنایی با روشهای رایج نمونهگیری بیماریهای تکیاخته ای و تهیه گسترشهای خونی نازک و ضخیم
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تهیه گسترشهای نسجی و مدفوعی ،رنگ آمیزی و مشاهده گسترشهای رنگ آمیزی شده و تجزیه و تحلیل نتایج
تشخیص تاژکداران خونی (تربپانوزوم)
تشخیص تاژکداران نسجی (لیشمانیا)
تشخیص تاژکداران گوارشی و تناسلی (تریکوموناس ،ژیاردیا و هیستوموناس) و آمیبهای انگلی (انتامونیا)
تشخیص ایمریا و کریپتوسپوریدویم
تعیین سارکوسیستیس ،توکسوپالسما
تشخیص گونههای بابزیا
تشخیص گونههای تیلریا و آناپالسما
تشخیص پالسمودیوم ،هموپروتئوس
روش ارزشیابی
ارزشیابی مستمر (درصد)
20

آزمونهای نهایی (درصد)

میان ترم (درصد)

پروژه (درصد)

آزمونهای نوشتاری40:
عملکردی40:

کتب و منابع علمی
 .1توسلی موسی .تک یاخته شناسی دامپزشکی .چاپ اول .انتشارات جهاد دانشگاهی ارومیه .1385
 .2توسلی موسی .روش کار آزمایشگاه تک یاخته شناسی دامپزشکی ،چاپ اول .انتشارات دانشگاه ارومیه .1388
3. Kaufmann J. Parasitic infections of domestic animals. 1st ed. Birkhäuser Basel 1996.
4. Levine ND. Veterinary protozoology. Ames: Iowa State University Press 1985.
5. Bowman DD. Georgis' parasitology for veterinarians. 10th ed. Elsevier Health Sciences 2014.
6. Taylor MA, Coop RL, Wall RL. Veterinary parasitology. 4th ed. Wiley-Blackwell 2015.
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عنوان درس به فارسی :بندپایان و بیماریها
عنوان درس به انگلیسیArthropoda and Diseases :
تعداد واحد

نوع واحد

تعداد ساعات

نظری

عملی

جمع

نظری

عملی

جمع

1

1

2

16

32

48

دروس پیشنیاز

الزامی

تخصصی

انتخابی

فارماکولوژی  ،1هم نیاز  :ایمنی شناسی بنیادی

ملزومات مورد نیاز برای ارایه درس

کارگاه

سفر علمی

آزمایشگاه

سمینار

اهداف درس :آشنایی با گروههای مختلف بندپایان انگلی ،شناسایی ویژگیهای مختلف مورفولوژیک و بیولوژیک آنها و نیز بیماریهای
حاصله و آشنایی با روشهای کنترل و پیشگیری از آنها ،اپیدمیولوژی بندپایان بیماریزا و ناقل در ایران
سرفصل
نظری
کلیات (مشخصات و ساختار کلی انگلها ،اندام شناسی) طبقهبندی
بیولوژی و فیزیولوژی بندپایان
پنتاستومیدا ،خانواده پروسفالیده (لینگواتوال سراتا) در انسان و دام ،عقرب ،رتیل و عنکبوت
تخت شاخه شلیسراتا ،جربهای خانواده سارکوپتیده (سسارکوپتس ،کنمیدوگوپنس ،نوتوادرس)
جربهای خانواده پسوروپتیده (پسوروپتس ،کوریوپنس ،اتودکتس)
جربهای خانواده سایتودیتیده ،دمودیسیده ،المینوسیوپتیده
خانواده درمانیسیده (درمانیسوس ،لیپونیسوس)
تخت شاخه شلیسراتا ،خانواده ایکسودیده (کنههای سخت)
خانواده آرگازیده (کنههای نرم)
رده حشرات ،راسته فتیراپترا (شپشها)
راسته سیفوناپترا (ککها) ،راسته همیپترا (ساسها)
راسته دیپترا (مگسها)
راسته دیپترا (پشهها)
میاز (نوزاد مگس پرژوالسکیاتا،هایپودرما)
میاز (اوستروس ،گاستروفیلوس)
روشهای کنترل و پیشگیری انگلهای خارجی
عملی
آشنایی با روشهای نمونهگیری ،جمع آوری و نگهداری انگلهای خارجی ،اصول کشت و نگهداری بندپایان در شرایط آزمایشگاهی
آزمایش هضم بافت جلدی جهت تشخیص مایتهای حفار
آماده سازی و نگهداری نمونههای آزمایشگاهی
شناسایی مراحل مختلف زندگی لینگواچوالسراتا

88

شناسایی جربهای سارکوپتیده و پزوروپتیده
شناسایی جربهای دمودسیده ،درمانیسیده
شناسایی جربهای واروا ،اوریباتید ،ترومبیکوال
شناسایی کنههای سخت
شناسایی کنههای نرم
شناسایی شپشهای جونده و مکنده
شناسایی ککها و ساسها
شناسایی انواع پشهها
شناسایی انواع مگسها در مرحله بالغ
شناسایی نوزاد مگسها (عوامل میاز) و پشهها (مرحله نوزادی)
استفاده از روشهای مولکولی در شناسایی بندپایان
استفاده از روشهای سرولوژی در شناسایی بندپایان
روش ارزشیابی
ارزشیابی مستمر (درصد)
20

آزمونهای نهایی (درصد)

میانترم (درصد)

پروژه (درصد)

آزمونهای نوشتاری40:
عملکردی40:

کتب و منابع علمی
 .1توسلی موسی .حشرهشناسی دامپزشکی .چاپ اول .انتشارات دانشگاه ارومیه .1380
 .2توسلی موسی .روش کار آزمایشگاه حشرهشناسی دامپزشکی .چاپ اول .انتشارات دانشگاه ارومیه .1388
3. Taylor MA, Coop RL, Wall RL. Veterinary parasitology. 4th ed. Wiley-Blackwell 2015.
4. Bowman DD. Georgis' parasitology for veterinarians. 10th ed. Elsevier Health Sciences 2014.
5. Mullen GR, Durden LA. Medical and veterinary entomology. 2nd ed. Acadernic Press 2009.
6. Soulsby EJ. Helminths, arthropods and protozoa of domesticated animals. 7th ed. Bailliere Tindall 1982.
7. Wall RL, Shearer D. Veterinary ectoparasites: biology, pathology and control. 2nd ed. John Wiley & Sons
2001.
8. Urquhart GM, Armour J, Duncan JL, et al. Veterinary parasitology. 2nd ed. Blackwell Science Ltd 1996.
9. Walker A. The arthropods of human and domestic animals: A guide to preliminary identification. 1st ed.
Springer 2002.

89

عنوان درس به فارسی :کنترل کیفی و بهداشتی مواد غذایی (میکروبی)
عنوان درس به انگلیسیFood Hygiene and Quality Control (Microbial) :
تعداد واحد

نوع واحد

تعداد ساعات

نظری

عملی

جمع

نظری

عملی

جمع

1

1

2

16

32

48

دروس پیشنیاز

الزامی

تخصصی

انتخابی

باکتری شناسی اختصاصی و بیماریها ،ویروس شناسی و بیماریها ،قارچ شناسی ،مایکو توکسینها و بیماریها،
انگل شناسی و بیماریها (و یا همزمان)

ملزومات مورد نیاز برای ارایه درس

کارگاه

سفر علمی

آزمایشگاه

سمینار

اهداف درس :آشنایی با میکروبهای مهم در مواد غذایی ،اصول روشهای نگهداری مواد غذایی ،عفونتها و مسمومیتهای غذایی

سرفصلها
نظری
اهمیت بهداشت در صنایع مواد غذایی
میکروارگانیسمهای مهم از نظر بهداشت مواد غذایی
عوامل درونی و بیرونی موثر در رشد میکروارگانیسمها در مواد غذایی
عفونتها و مسمومیتها ی غذایی ناشی از  :استافیلوکوکوس ارئوس ،کلستریدیوم بوتولینوم ،کلستریدیوم پرفرنجنس باسیلوس سرئوس ،لیستریا
مونوسیتوژنز ،سالمو نال ،اکوالی ،شیگال ،یرسینیا  ،کمپیلو باکتر و سموم قارچی
اصول روشهای نگهداری مواد غذایی ( حرارت ،پاستوریزه اسیون ،استریلیزاسیون ،سرما ،انجماد ،افزودنیهای ضد میکروبی.)... ،
بسته بندیهای فعال )(Active packaging
ترکیبات ضد میکروب با منشا طبیعی (گیاهی ،حیوانی و میکروبی)  :اسانسها و عصارههای گیاهی ،ترکیبات ضد میکربی شیر ،پپتیدهای ضد
میکروب ،باکتریوسینها.
عملی
روشهای نمونه برداری از مواد غذایی مختلف ،شمارش کلی باکتریها ،شمارش کلیفورمها  ،اکوالی ،استافیلوککها ،شمارش کپکها و مخمرها،
تشخیص باسیلوسها و کلستریدیاها ،تشخیص سالمونال و غیره.
آشنایی با روشهای نوین شناسایی باکتریها مثل  PCRو  RT-PCRو ELISA
روش ارزشیابی
ارزشیابی مستمر (درصد)

آزمونهای نهایی (درصد)

میانترم (درصد)

10

پروژه (درصد)

آزمونهای نوشتاری90 :

کتب و منابع علمی
rd

1. Dodd CE, Aldsworth TG, Stein RA. Foodborne diseases. 3 ed. Academic Press 2017.
2. Rai VR, Bai JA. Microbial food safety and preservation techniques. 1st ed. CRC Press 2016.

90

3. Boziaris IS. Novel food preservation and microbial assessment techniques. 1st ed. CRC Press 2014.
4. Jay JM, Loessner MJ, Golden DA. Modern food microbiology. 7th ed. Springer 2005.
5. Davidson PM, Sofos JN, Branen AL. Antimicrobials in food. 3rd ed. CRC press 2005.
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عنوان درس به فارسی کنترل کیفی و بهداشتی مواد غذایی (شیمیایی)
عنوان درس به انگلیسیFood Hygiene and Quality Control (Chemical) :
تعداد واحد

نوع واحد

تعداد ساعات

نظری

عملی

جمع

نظری

عملی

جمع

1

1

2

16

32

48

دروس پیشنیاز

تخصصی

الزامی

انتخابی

بیوشیمی 2

ملزومات مورد نیاز برای ارایه درس

کارگاه

سفر علمی

آزمایشگاه 

سمینار

اهداف درس :شناخت اجزاء تشکیل دهنده و ویژگیهای شیمیایی مواد غذایی ،تغییرات شیمیایی و آلوده کنندههای شیمیایی و علل ایجاد
آنها و روش شناسایی و کنترل آنها در مواد غذایی
سرفصل
نظری
مقدمه (تعریف شیمی مواد غذایی ،تاریخچه شیمی مواد غذایی  ،اهمیت شیمی مواد غذایی در علم مواد غذایی) وتعریف اصول شیوههای مورد
استفاده در تجزیه غذاها روشهای کالسیک-روشهای دستگاهی و جدید -تئوری روشهای مورد استفاده در تجزیه ترکیبات غذا -نمونه برداری
 آب (ملکول آب  ،خواصی فیزیکی آب  ،نقش آب در مواد غذایی  ،فعالیت آب  ،انواع آب در مواد غذایی  ،رابطه فعالیت آب و فساد غذا) -لیپیدها (تعریف و اهمیت چربی در مواد غذایی  ،فراوانی چربی در مواد غذایی  ،طبقهبندی ،ترکیبی شیمیایی  ،خواحی اجزاء متشکله چربیها
شامل اسیدهای چرب  ،گلیسریدها ،فسفولیپیدها  ،مومها و مواد غیر قابل صابونی شونده)  ،خواص فیزیکی و شیمیایی چربیها  -کربوهیدراتها
(فراوانی در مواد غذایی  ،فرآوری بر طبقهبندی و ساختمان خواص فیزیکی و شیمیایی قشنها  +نقش قندها در محصوالت قنادی  ،خواص و
کاربرد ساکاریدها (نشاسته ژالتینه شده)  ،پکتین و مواد پکتینی ضمغها  ،سلولز همی سلولز  -پروتئینها (اهمیت پروتئینها در مواد غذایی،
منابع پروتتینها ،مروری بر طبقهبندی و ساختمان اسیدهای آمینه و پروتئینها ،تقسیم بندی منابع پروتئینی  ،منابع جدید پروتئین)  -ویتامینها
(مروری بر طبقهبندی ترکیب و خواعی ویتامینها ،فراوانی در مواد غذایی)  -مواد معدنی (طبقهبندی  0خواص و منابع مهم آنها در مواد غذایی)
رطوبت و فعالیت آبی -روشهای اندازه گیری رطوبت -روشهای اندازه گیری پروتئین -روشهای اندازه گیری چربیها -روشهای اندازه گیری
ریزمغذیها (ویتامینها و مواد معدنی)  -روشهای اندازه گیری مواد افزودنی -کنترل شیمیایی چربیها و مواد چرب خوراکی -روشهای تعین
فساد روغنها -آزمایشهای کنترل کیفی عسل -تعیین فساد گوشت و ماهی با روش شیمیایی -کنترل شیمیایی فرآوردههای گوشتی -اهمیت و
روشهای تشخیصی هورمونها،آنتی بیوتیکها  ،آفت کشها و باقی ماندههای دارویی در مواد غذایی -روشهای تشخیص برخی مواد افزودنی عمدی
و غیر عمدی به مواد غذایی -اهمیت و روشهای اندازه گیری فلزات سنگین و سمی در مواد غذایی -اهمیت و کنترل مایکوتوکسینها در مواد
غذایی -روشهای آنالیز ریسک -تشخیص خطر در مواد غذایی -روشهای مدیریت خطر
عملی
اندازه گیری سختی کل آب اندازه گیری سختی دائم آب اندازه گیری سختی موقت آب و تعیین  pHآب  -تعیین میزان مواد معدنی مواد غذایی
تعیین خاکستر محلول در آب تعیین خاکستر غیر محلول در اسید تعیین قلیائیت خاکستر  -تعیین میزان نمک در فرآوردههای گوشتی تعیین
میزان پروتئین گوشت ،تعیین میزان پروتئین در فراوردههای گوشتی  -تعیین میزان چرایی در مواد غذایی ،تعیین میزان ترکیبات از ته فرار در
گوشت  -تعیین نقطه ذوب مواد چرب ،تعیین اسیدیته مواد چرب ،تعیین عدد صابونی مواد چرب و تعیین عدد یدی مواد چرب  -تعیین محدود
رایشه میسل و پولنسک در گره ،تعیین عدد پراکسید در مواد چرب  -تعیین درصد قندهای احیاء کننده در عسل تعیین میزان قند قبل و بعد از
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 کار عملی با دستگاه-HPLC کار عملی با دستگاه- کار عملی با دستگاه اتمیک ابزوربشن- تعیین میزان درصد ساکارز در عسل، انورت در عسل
 کار با دستگاه پالریمتر-کروماتوگرافی
روش ارزشیابی
)پروژه (درصد
5 :اختیاری

)آزمونهای نهایی (درصد
55 :آزمونهای نوشتاری

)میانترم (درصد

)ارزشیابی مستمر (درصد

30

10

5 :عملکردی
کتب و منابع علمی
.1376  انتشارات دانشگاه ارومیه. چاپ اول. شیمی تجزیه مواد غذایی. خسروشاهیاصل اصغر.1
.1392  انتشارات دانشگاه تهران. چاپ هفتم. کنترل کیفی و آزمایشهای شیمیایی مواد غذایی. پروانه ویدا.2
.1394  انتشارات آییژ. چاپ ششم: ترجمه. مبانی شیمی مواد غذایی. قنبرزاده بابک.3
.1395  شرکت سهامی انتشار. چاپ سیزدهم. شیمی مواد غذایی. فاطمی حسن.4
5. Schrenk D, Cartus A. Chemical contaminants and residues in food. 2nd ed. Woodhead 2017.
6. Belitz HD, Grosch W, Scieberle P. Food chemistry. 4th ed. Springer 2009.
7. Yousef AE, Carlstrom C. Food microbiology: A laboratory manual. 2nd ed. John Wiley & Sons 2003.
8. Nielsen S. Food analysis. 5th ed. Springer 2017.
9. Nielsen S. Food analysis laboratory manual. 3rd ed. Springer 2017.
10. Watson D. Food chemical safety. Vol I. Contaminants. 1st ed. Woodhead 2001.
11. Watson D. Food chemical safety. Vol II. Additives. 1st ed. Woodhead 2001.
12. Nollet LM, Toldrá F. Safety analysis of foods of animal origin. CRC Press 2017.
13. Magan N, Olsen M. Mycotoxins in food: Detection and control. 1st ed. Woodhead 2004.
14. Watson DH. Pesticide, veterinary and other residues in food. 1st ed. Woodhead 2004.
15. Botsoglou NA, Dimitrios J. Drug residues in foods: Pharmacology, food safety, and analysis. 1 st ed.
Marcel Dekker 2001.
16. Wang J, MacNeil JD, Kay JF. Chemical analysis of antibiotic residues in food. Vol 38 of Wiley Series
on Mass Spectrometry. John Wiley & Sons 2011.
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عنوان درس به فارسی :صنایع غذایی با منشاء دام ،طیور و آبزیان
عنوان درس به انگلیسیMeat, poultry and Seafood Industry (Processing) :
تعداد واحد

نوع واحد

تعداد ساعات

نظری

عملی

جمع

نظری

عملی

جمع

1

1

2

16

32

48

دروس پیشنیاز

الزامی

تخصصی

انتخابی

باکتری شناسی اختصاصی و بیماریها ،ویروس شناسی و بیماریها  ،قارچ شناسی ،مایکوتوکسینها و بیماریها ،انگل
شناسی و بیماریها (و یا همزمان)
سفر علمی

ملزومات مورد نیاز برای ارایه درس

کارگاه

آزمایشگاه 

سمینار

اهداف درس:آشنایی با مراحل تولید فرآوردههای گوشتی مختلف و ترکیبات مورد استفاده در آنها و همچنین انواع مشکالت موجود طی
فرآیند تولید فرآوردهها
سرفصلها
نظری
اهداف صنایع مواد غذایی ،اصطالحات موجود در صنایع غذایی ،ترکیبات گوشت ،مراحل تولید انواع فراوردههای گوشتی (سوسیس ،همبرگر و،)...
افزودنیهای مورد استفاده در صنایع گوشتی ،نقایص و مشکالت موجود در فرآوردههای گوشتی ،انواع بسته بندیهای مورد استفاده در این
صنایع،فساد در فراوردههای گوشتی ،انواع آبزیان مورد استفاده ،ترکیبات گوشت آبزیان ،انواع روشهای نگهداری فراوردههای دریایی ،مراحل
تولیدخاویار و ارزش غذایی آن و روشهای کنترل کیفیت قراورده ،مراحل تولید کنسرو ماهی تن و انواع روشهای کنترل آن ،مراحل تولید میگو
و ارزش غذایی آن و روشهای کنترل کیفیت فراورده ،فساد در فراوردههای آبزیان ،مراحل تولید انواع فراوردههای حاصل از گوشت طیور ،فساد
در فراوردههای گوشت طیور ،ارزش غذایی تخم مرغ و انواع فراوردههای آن ،فساد در فراوردههای حاصل از تخم مرغ.
عملی
بازدید از کارخانههای فراوردههای گوشتی ،بازدید از کارخانه کنسرو ماهی تن ،بازدید از کارخانههایهای تولید فرآوردههای تخم مرغ.
روش ارزشیابی
ارزشیابی مستمر (درصد)

آزمونهای نهایی (درصد)

میانترم (درصد)

10

پروژه (درصد)

آزمونهای نوشتاری 90

کتب و منابع علمی
1. Aderrle ED, Forrest JC, Gerrard DE, et al. Principles of meat science. 5 ed. Kendall Hunt 2013.
th

2. Hall GM. Fish processing technology. 2nd ed. Springer Science & Business Media 2012.
3. Guerrero-Legarteta I. Handbook of poultry science and technology, secondary processing. Vol 2 of
Handbook of Poultry Science and Technology. John Wiley & Sons 2010.
4. Mead G. Poultry meat processing and quality. 1st ed. Elsevier 2004.
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5. Nollet LML, Toldrá F. Food analysis by HPLC. 3rd ed. CRC Press 2012.
6. Toldrá F, Nollet LML. Advanced technologies for meat processing. 2nd ed. CRC Press 2017.
7. Pearson AM, Dutson TR. Production and processing of healthy meat, poultry and fish products. Vol 11
of Advances in Meat Research. Springer Science & Business Media 2013.
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عنوان درس به فارسی :بهداشت و صنایع شیر
عنوان درس به انگلیسیMilk Hygiene and Technology :
تعداد واحد

نوع واحد

تعداد ساعات

نظری

عملی

جمع

نظری

عملی

جمع

1

1

2

16

32

48

دروس پیشنیاز

الزامی

تخصصی

انتخابی

باکتریشناسی اختصاصی و بیماریها ،ویروس شناسی و بیماریها  ،قارچ شناسی ،مایکوتوکسینها و بیماریها ،انگل-
شناسی و بیماریها (و یا همزمان)

ملزومات مورد نیاز برای ارایه درس

سفر علمی

کارگاه

آزمایشگاه

سمینار

اهداف درس:کسب دانش و مهارت الزم در زمینه فنآوری تولید ،بهداشت و ایمنی شیر و فرآوردههای لبنی
سرفصل
نظری
اهمیت شیر ،ترکیبات شیر ،ویژگیهای کمی و کیفی شیر ،میکروبیولوژی شیر خام ،جمعآوری و دریافت شیر ،اصول فرآیندهای حرارتی،
استریلیزاسیون و پاستوریزاسیون شیر ،فنآوری تولید و بهداشت فراورده تخمیری (ماست ،دوغ و پنیر) ،فنآوری تولید و بهداشت خامه ،کره و
بستنی .اصول بهداشت کارخانههای لبنی،ایمنی فرآوردههای لبنی ،تقلبات در فرآوردههای لبنی
عملی
نمونهبرداری از شـــیر و فرآوردههای لبنی ،پایش بهداشـــتی کارخانجات و مراکز تولید و عرضـــه شـــیر ،ارزیابی کیفیت میکروبی شـــیر خام و
پاسـتوریزه ،ارزیابی کیفیت فیزیکی ،شـیمیایی شـیر خام و پاسـتوریزه ،ارزیابی کیفیت میکروبی فراوردههای تخمیری ،ارزیابی کیفیت فیزیکی-
شیمیایی فرآوردههای تخمیری ،تقلبات شیر ،باقیمانده آنتیبیوتیک و مایکوتوک سین ،بازدید از کارخانههای تولید شیر و فرآوردههای لبنی و
آشنایی با مراحل تولید و کنترل کیفیت
روش ارزشیابی
ارزشیابی مستمر (درصد)

میانترم (درصد)

آزمونهای نهایی (درصد)

10

-

آزمونهای نوشتاری90 :

پروژه (درصد)

کتب و منابع علمی
 .1کریم گیتی .بهداشت شیر و فناوری شیر .چاپ چهارم .انتشارات دانشگاه تهران .1392
 .2کریم گیتی ،محمدی خسرو ،خندقی جلیل و همکاران .آزمونهای شیر و فراوردههای آن .چاپ چهارم .انتشارات دانشگاه تهران .1396
3. Chandan RC, Kilara A, Shah P. Dairy processing and quality assurance. 2nd ed. Wiley-Blackwell 2015.
4. Britz TJ, Robinsin RK. Advanced dairy science and technology. 1st ed. Wiley-Blackwell 2008.
5. Bylund G. Dairy processing handbook. 3rd ed. Tetra Pak Processing Systems 2015.
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6. Griffiths MW. Improving the safety and quality of milk: Improving quality in milk products. 1st ed.
Elsevier 2010.
7. Ozer BH, Akdemir-Evrendilek G. Dairy microbiology and biochemistry. 1st ed. CRC Press 2015.
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عنوان درس به فارسی :بهداشت و بازرسی گوشت
عنوان درس به انگلیسیMeat Hygiene and Inspection :
تعداد واحد

نوع واحد

تعداد ساعات

نظری

عملی

جمع

نظری

عملی

جمع

1

2

3

16

64

80

دروس پیشنیاز

الزامی

تخصصی

انتخابی

آسیبشناسی اختصاصی (و یا همزمان)

ملزومات مورد نیاز برای ارایه درس

کارگاه

سفر علمی

آزمایشگاه 

سمینار

اهداف درس:آشنایی با روشهای بازرسی گوشت دام و طیور و نحوه قضاوت
سرفصل
نظری
آشنایی دانشجویان با اهمیت بازرسی گوشت ،مراحل کشتار ،بازرسی قبل از کشتار ،اصول بازرسی پس از کشتار ،آشنایی با عالیم غیر طبیعی
الشه ،عالیم قبل و پس از کشتار بیماریهای ویروسی گاو و تحوه قضاوت  ،عالیم قبل و پس از کشتار بیماریهای ویروسی گوسفند و بز و نحوه
قضاوت ،عالیم قبل و پس از کشتار بیماریهای باکتریایی گاو و نحوه قضاوت ،عالیم قبل و پس از کشتار بیماریهای باکتریایی گوسفند و بز و
نحوه قضاوت ،عالیم قبل و پس از کشتار بیماریهای انگلی گاو و نحوه قضاوت ،عالیم قبل و پس از کشتار بیماریهای انگلی گوسفند و نحوه
قضاوت ،آشنایی با مراحل کشتار طیور و عالیم قبل و پس از کشتار طیور و نحوه قضاوت
عملی
آشنایی با کشتارگاه ،بازرسی قبل از کشتار ،آشنایی با مراحل کشتار دامها ،بازرسی پس از کشتار ،آشنایی با کشتارگاه و مراحل کشتار طیور،
بازرسی قبل و پس از کشتار طیور
روش ارزشیابی
ارزشیابی مستمر (درصد)
10

آزمونهای نهایی (درصد)

میانترم (درصد)

پروژه (درصد)

آزمونهای نوشتاری90 :

کتب و منابع علمی
th

1. Collins DS, Huey RJ. Gracey's meat hygiene. 11 ed. John Wiley & Sons 2014.
2. Herenda D, Chambers PG. Manual on meat inspection for developing countries. Issue 119 of FAO animal
production and health paper. Food & Agriculture Org 1994.
3. Wilson WG. Wilson's practical meat inspection. 7th ed. John Wiley & Sons 2008.
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عنوان درس به فارسی :اصول معاینه دامهای بزرگ
عنوان درس به انگلیسیLarge Animal Clinical Examination :
تعداد واحد

نوع واحد

تعداد ساعات

نظری

عملی

جمع

نظری

عملی

جمع

1

1

2

16

32

48

دروس پیشنیاز

الزامی

تخصصی

انتخابی

آسیبشناسی اختصاصی (ویا همنیاز)

ملزومات مورد نیاز برای ارایه درس

کارگاه

سفر علمی

آزمایشگاه

سمینار

اهداف درس :آشنایی دانشجویان با چگونگی معاینه اندامهای مختلف دامهای بزرگ و اصول نمونه برداری و تجویزخوراکی و تزریقی داروها
سرفصل
اخذ سابقه ،معاینه از دور () ،General Inspectionمعاینه از نزدیک و روشهای معاینه فیزیکی ،روشهای مقید کردن دامهای بزرگ ،روش
اخذ درجه حرارت بدن ،معاینه پوشــش خارجی ،پوســت ،غدد عرق ،غدد مولد چربی ،چشــم و گوش ،معاینه دهان ،حلق و مری و روش هدایت
لوله مری در دامهای بزرگ ،معاینه شکمبه ،نگاری و طحال (اندامهای طرف چپ محوطه بطنی) در ن شخوارکنندگان ،معاینه هزارال ،شیردان و
کبد (اندامهای طرف راست محوطه بطنی) در نشخوارکنندگان ،معاینه رودهها و معاینه از طریق راست روده در گاو ،معاینه معده ،رودهها و کبد
و معاینه از طریق راست روده در اسب ،معاینه دستگاه گردش خون شامل قلب ،سرخرگها و سیاهرگها ،معاینه دستگاه لنفاوی ،معاینه دستگاه
تنفس شامل بینی ،سینوسها ،حنجره ،نای و ریهها ،معاینه دستگاه ادراری شامل کلیهها ،حالبها ،مثانه و مجرای خروجی ادرار ،معاینه دستگاه
عصبی شامل اعصاب مرکزی و محیطی ،اصول تشخیص بیماریها ،اصول نمونهبردای از مایعات و بافتهای بدن در دامهای بزرگ ،اصول درمان،
تجویز دارو و تزریقات در دامهای بزرگ ،اصول واکسیناسیون ،تستهای تشخیصی ،کنترل ،پیشگیری و ریشهکنی بیماریها در دامهای بزرگ.
روش ارزشیابی
ارزشیابی مستمر( درصد)

آزمونهای نهایی (درصد)

میانترم (درصد)
20

پروژه( درصد)

آزمونهای نوشتاری40 :
عملکردی40 :

کتب و منابع علمی
1. Kelly WR. Veterinary clinical diagnosis. 3 ed. Elsevier Science Health Science Division 1984.
rd

2. Dirksen G, Gründer HD, Stöber M, et al. Clinical examination of cattle. 2nd ed. Verlag Paul Parey 1990.
3. Radostits OM, Mayhew IG, Houston DM. Veterinary clinical examination and diagnosis. 1 st ed. WB
Saunders 2000.
4. Constable PD, Hinchcliff KW, Done SH, et al. Veterinary medicine: A textbook of the diseases of cattle,
horses, sheep, pigs and goats. 11th ed. Elsevier Health Sciences 2016.
5. Smith BP. Large animal internal medicine. 5th ed. Elsevier Health Sciences 2014.
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عنوان درس به فارسی :بیماریهای داخلی دامهای بزرگ 1
عنوان درس به انگلیسیLarge Animal Internal Medicine 1 :
تعداد واحد

نوع واحد

تعداد ساعات

نظری

عملی

جمع

نظری

عملی

جمع

2

-

2

32

-

32

دروس پیشنیاز

تخصصی

الزامی

انتخابی

کلینیکال پاتولوژی

ملزومات مورد نیاز برای ارایه درس

کارگاه

سفر علمی

آزمایشگاه

سمینار

اهداف درس :آشنایی دانشجویان با علل ،عوامل خطر ساز ،تشخیص و درمان و پیشگیری بیماریهای داخلی دامهای بزرگ
سرفصل
بیماریهای دستگاه گوارش نشخوارکنندگان









بیماریهای دهان ،دندان و مری
بیماریهای شکمبه شامل :اسیدوز حاد ،اسیدوز تحت بالینی ،رومینیت ،نفخ گازی ئ نفخ کفی ،پاراکراتوز شکمبه و شکمبه نوشی
گوسالهها
بیماریها ی نگاری و هزارال شامل :تورم ضربه ای نگاری و پریتونیت متعاقب آن ،سوء هضم ناشی از عملکرد عصب واگ ،انباشتگی
هزارال ،فتق دیافراگم
بیماریهای شیردان شامل :جابجائیهای شیردان ،انباشتگی شیردان و زخم شیردان
اتساع و پیچ خوردگی سکوم
اسهال در نوزادان نشخوارکنندگان
اسهال در نشخوارکنندگان بالغ
بیماریهای رودهها

بیماریهای گوارش تکسمیها










بیماریهای دهان ،دندان و مری در تک سمیها
بیماریهای معده شامل :انباشتگی ،اتساع و زخم معده
انسداد ساده روده کوچک شامل :انسداد درون مجرا ،انسداد با منشاء دیواره روده کوچک ،چسبندگیها ،آبسه ،نوارهای فیبروزی ،لیپوم
پایه دار
انسداد اختناقی روده کوچک شامل :فتقهای برونی (نافی ،مغابنی و شکمی) ،درونی (سوراخ چادرینه ای ،دیافراگمی ،روده بندی)
توهم رفتگیها
انباشتگیهای سکوم و قولونها
جابجاییهای قولونها
اسهال در تک سمیها
پریتونیت
آندوتوکسمی

بیماریهای دستگاه اعصاب

100









سندرمهای با افزایش فعالیت دستگاه عصبی مرکزی
سندرمهای با کاهش فعالیت دستگاه عصبی
حرکات غیر ارادی
اختالالت ایستایی و گام
اختالالت نخاع
اختالالت اعصاب خودمختار
فلجی اسپاستیک و فلجی شل

روش ارزشیابی
ارزشیابی مستمر (درصد)

آزمونهای نهایی (درصد)

میانترم (درصد)

پروژه (درصد)

آزمونهای نوشتاری100 :
کتب و منابع علمی
1. Constable PD, Hinchcliff KW, Done SH, et al. Veterinary medicine: A textbook of the diseases of cattle,
horses, sheep, pigs and goats. 11th ed. Elsevier Health Sciences 2016.
2. Smith BP. Large animal internal medicine. 5th ed. Elsevier Health Sciences 2014.
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عنوان درس به فارسی :بیماریهای داخلیدامهای بزرگ 2
عنوان درس به انگلیسیLarge Animal Internal Medicine 2 :
تعداد واحد

نوع واحد

تعداد ساعات

نظری

عملی

جمع

نظری

عملی

جمع

2

-

2

32

-

32

دروس پیشنیاز

تخصصی

الزامی

کلینیکال پاتولوژی

ملزومات مورد نیاز برای ارایه درس

کارگاه

سفر علمی

آزمایشگاه

اهداف درس :آشنایی دانشجویان با علل ،عوامل خطر ساز ،تشخیص و درمان و پیشگیری بیماریهای داخلی دامهای بزرگ
سرفصل
بیماریهای دستگاه گرش خون











کلیات :مروری بر پاتوفیزیولوژی قلب و عروق ،چگونگی ایجاد ناتوانی و نارسایی قلبی ،شوک گردش خون
آندوکاردیت
بیماریهای دریچهای قلب و مرمرهای قلبی
میوکاردیت و میوکاردیوپاتی
پریکاردیت
آریتمیهای شایع قلبی
نارسایی احتقانی قلب ()CHF
نارسایی حاد قلب
بیماریهای شایع مادرزادی قلب
بیماریهای عروق (ترمبوفلبیت ،آرتریت ،ترمبوز و آمبولی سرخرگی)

بیماریهای دستگاه تنفس













انتخابی

مبانی بیماریها و اصول درمانی دستگاه تنفسی
التهاب مخاط حفره بینی ،خونروی از بینی و هموپتزیس ،انسداد حفرات بینی ،نئوپالسمهای مخاط بویایی
هماتوم اتموئید
التهاب حنجره ،التهاب نایو التهاب برونشها ،فشردگی نای و کالپس نای
فلجی یک طرفی (همی پلژی) حنجره در اسب (بیماری خرناس)
جابجایی پشتی کام نرم ،به دام افتادگی چین طرجحالی مزماری ،لنفادنوپاتی عقدههای لنفاوی عقب حلقی
بیماریهای جیوب حلقی اسبان
ادم و پرخونی ریوی
خونریزی ریوی با منشاء فعالیت بدنیEIPH
پنومونی در دامهای بزرگ
پنومونی استنشاقی ،سندرم استنشاق مکونیوم
ترومبوز ورید میانخالی خلفی و پنومونی آمبولیک گاوان ،ترومبوز ورید میانخالی قدامی در دامهای بزرگ
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سمینار







نئوپالسمهای ریوی
هیدروتوراکس ،هموتوراکس ،پنوموتوراکس
پلورزی یا پلورایتس
پلوروپنومونی اسبان
انسداد راجعه مجاری هوایی () RAOیا یلپیک

بیماریهای ادراری











فیزیوپاتولوژی دستگاه ادراری
نارسایی حاد کلیوی
نارسایی مزمن کلیوی
عفونتهای دستگاه ادراری
بی اختیاری دفع ادرار
انسداد در دستگاه ادراری
تشنگی مفرط و افزایش دفع ادرار
بیماریهای دستگاه ادراری در کره اسب
تورم اولسراتیو غالف آلت تناسلی نر و قوچ
تشکیل سنگهای ادراری

بیماریهای پوست





پاتوفیزیولوژی بیماریهای پوست
بیماریهای خود ایمن پوست
بیماری پوستی ناشی از ازدیاد حساسیت
تومورهای اولیه پوست

بیماریهای چشم




تومورهای چشم
انواع کوری
بیماریهای مهم عفونی چشم

روش ارزشیابی
ارزشیابی مستمر (درصد)

آزمونهای نهایی (درصد)

میانترم (درصد)

پروژه (درصد)

آزمونهای نوشتاری100 :
کتب و منابع علمی
1. Constable PD, Hinchcliff KW, Done SH, et al. Veterinary medicine: A textbook of the diseases of cattle,
horses, sheep, pigs and goats. 11th ed. Elsevier Health Sciences 2016.
2. Smith BP. Large animal internal medicine. 5th ed. Elsevier Health Sciences 2014.
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عنوان درس به فارسی :بیماریهای متابولیک و کمبودهای تغذیهای دامهای بزرگ
عنوان درس به انگلیسیMetabolic Diseases and Nutritional Deficiencies in Large Animals :
تعداد واحد

نوع واحد

تعداد ساعات

نظری

عملی

جمع

نظری

عملی

جمع

2

-

2

32

-

32

دروس پیشنیاز

تخصصی

الزامی

انتخابی

اصول تغذیه دام و طیور

ملزومات مورد نیاز برای ارایه درس

کارگاه

سفر علمی

آزمایشگاه

سمینار

اهداف درس :آشنایی دانشجویان با علل ،عوامل خطرساز ،تشخیص و درمان و پیشگیری بیماریهای ناشی از اختاللهای متابولیسمی و
کمبودهای تغذیهای در دامهای بزرگ
سرفصل
اهمیت بیماریهای متابولیک و پایش دوره انتقال
اختالالت متابولیسم کلسیم :هیپوکلسمی بالینی (تب شیر) و تحتبالینی
سندرم زمینگیری در گاو
اختالالت متابولیسم انرژی
 کتوز سندرم کبد چرب و کتوز تحتبالینی توکسمی آبستنی در میش و بز هیپرلیپمی تکسمیهااختالالت متابولیسم فسفر :هیپوفسفاتمی ،هموگلوبینوری پس از زایش
هیپوکالمی در گاو شیری
تتانی مادیآنهای شیرده
رابدومیولیز ناشی از کار بدنی
تتانی هیپومنیزیمی در نشخوار کنندگان بالغ و گوسالهها
کمبود مس
کمبود ویتامین  Eو سلنیم
کمبود ویتامین A
پولیوانسفالوماالسی
کمبود تغذیهای کلسیم ،فسفر و ویتامین D
کمبود روی

104

روش ارزشیابی
)پروژه (درصد

)آزمونهای نهایی (درصد

)میانترم (درصد

)ارزشیابی مستمر (درصد

100 :آزمونهای نوشتاری
کتب و منابع علمی
1. Constable PD, Hinchcliff KW, Done SH, et al. Veterinary medicine: A textbook of the diseases of cattle,
horses, sheep, pigs and goats. 11th ed. Elsevier Health Sciences 2016.
2. Smith BP. Large animal internal medicine. 5th ed. Elsevier Health Sciences 2014.
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عنوان درس به فارسی :مسمومیتهای دامهای بزرگ
عنوان درس به انگلیسیLarge Animal Toxicology :
تعداد واحد

نوع واحد

تعداد ساعات

نظری

عملی

جمع

نظری

عملی

جمع

1

-

1

16

-

16

دروس پیشنیاز

الزامی

تخصصی

انتخابی

سمشناسی
سفر علمی

ملزومات مورد نیاز برای ارایه درس

کارگاه

آزمایشگاه

سمینار

اهداف درس :آموزش روشهای تشخیص ،درمان ،کنترل و پیشگیری از مسمومیتهای دامهای بزرگ
سرفصل


















کلیات مسمومیتهای دامهای بزرگ
مسمومیت با سرب
مسمومیت با ارگانوفسفرهها و کارباماتها
مسمومیت با نیترات و نیتریت
مسمومیت با اگزاالتها
مسمومیت با فلوئور
سندرم حساسیت به نور
مسمومیت با سموم قارچی
مسمومیت با سرخس و دم اسب
مسمومیت با گیاهان نوروتوکسیک
مسمومیت با گیاهان هپاتوتوکسیک
مسمومیت با گیاهان کاردیوتوکسیک
مسمومیت با گیاهان سیانوژن
مسمومیت با نفت
مسمومیت با اوره
مسمومیت با سلنیم
مسمومیت با آرسنیک ،جیوه و مس

روش ارزشیابی
ارزشیابی مستمر (درصد)

آزمونهای نهایی (درصد)

میان ترم (درصد)

آزمونهای نوشتاری100 :
کتب و منابع علمی

106

پروژه (درصد)

1. Constable PD, Hinchcliff KW, Done SH, et al. Veterinary medicine: A textbook of the diseases of cattle,
horses, sheep, pigs and goats. 11th ed. Elsevier Health Sciences 2016.
2. Gupta RC. Veterinary toxicology: Basic and clinical principles. 3rd ed. Elsevier 2018.
3. Smith BP. Large animal internal medicine. 5th ed. Elsevier Health Sciences 2014.
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نام درس به فارسی :بهداشت و بیماریهای طیور
نام درس به انگلیسیAvian Health & Diseases :
تعداد واحد

نوع واحد

تعداد ساعات

نظری

عملی

جمع

نظری

عملی

جمع

3

1

4

48

32

80

دروس پیشنیاز

تخصصی

الزامی

انتخابی

باکتری شناسی ،ویروس شناسی ،قارچ شناسی ،انگل شناسی ،پرورش طیور ،تغذیه دام و طیور
سفر علمی

ملزومات مورد نیاز برای ارایه درس

آزمایشگاه 

کارگاه

سمینار 

اهداف درس :آموزش تاریخچه ،سبب شناسی ،اپیدمیولوژی ،پاتوبیولوژی ،تشخیص ،درمان ،پیشگیری و کنترل بیماریهای اختصاصی
پرندگان
سرفصل
نظری
اصول بهسازی -بهداشت و ضدعفونی ،بیماریهای انگلی (بیماریهای ناشی از انگلهای خارجی ،کوکسیدیوز ،آسکاریدیوزیس ،سیستودیازیس،
سایر عفونتهای کرمی) ،اختالالت تغذیه ای ،بیماریهای قارچی (آسپرژیلوزیس ،تاج سفید) ،بیماریهای ویروسی (آنفلوانزای مرغی ،نیوکاسل،
برونشیت عفونی ،گامبورو  ،آرتریت ویروسی ،مارک ،لوکوز ،آبله ،الرانگو تراکئیت ،کمخونی عفونی ،آنسفالومیلیت ،سندرم کاهش تولید ،هپاتیت
ویروسی) ،بیماریهای باکتریایی (پولوروم ،تیفوئید مرغان ،پاراتیفوئید ،عفونتهای کلی فرمی ،سیآردی ،عفونت ناشی از مایکوپالسما سینویه،
کریزای عفونی ،عفونت ناشی از کلستریدیاها ،عفونت ناشی از استافیلوکک ،توبرکلوزیس،کالمیدیوزیس ،کامپیلوباکتریوز) ،بیماریهای متابولیک
(سندرم آسیت -سندرم مرگ ناگهانی) ،مسمومیتها (سموم قارچی ،سموم دارویی ،سموم مواد غذایی ،سموم شیمیایی)
عملی
اصول معاینه و کالبد گشایی ،نمونه برداری ،آشنایی با بیماریهای باکتریایی ،آشنایی با بیماریهای ویروسی طیور ،نسخه نویسی ،آشنایی با
استراتژیهای مداخله گر در کنترل بیماریهای طیور صنعتی
روش ارزشیابی
فعالیت کالسی (درصد)

میانترم (درصد)

آزمون نهایی (درصد)

پروژههای تحلیلی و گذشتهنگر (درصد)

10

25

50

15

کتب و منابع علمی
th

1. Swayne DE. Diseases of poultry. 13 ed. Wiley Blackwell 2013.
2. Pattison M, McMullin PF, Bradbury JM, et al. Poultry diseases. 6th ed. Elsevier Health Sciences 2008.
3. Williams SM, Dufour-Zavala L, Jackwood MW, et al. A laboratory manual for the isolation,
identification and characterization of avian pathogens. 6th ed. American Association of Avian Pathologists
2016.

108

4. Owen RL. A practical guide for managing risk in poultry production. 2 nd ed. American Association of
Avian Pathologist 2017.
5. Smith JM. A review of avian probiotics. J Avian Med Surg 2014; 28(2): 87-94.
6. Murray MF. Biology, medicine, and surgery of south America wild animals. Iowa State University Press
2001.
7- Murray M.F. 2001. Appendix Drug Dosages Used in Avian Medicine. In: Biology, Medicine, and
Surgery of South America Wild Animals. Iowa State University Press, USA.
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نام درس به فارسی :اصول معاینه دامهای کوچک
نام درس به انگلیسیSmall Animal Clinical Examination :
تعداد واحد

تعداد ساعات

نظری

عملی

جمع

نظری

عملی

-

1

1

-

32

دروس پیشنیاز

نوع واحد
جمع

تخصصی

32

الزامی

انتخابی

آسیبشناسی اختصاصی و یا همنیاز

ملزومات مورد نیاز برای ارایه درس

کارگاه

سفر علمی

آزمایشگاه

سمینار

اهداف درس :آشنایی دانشجویان با چگونگی معاینه اندامهای مختلف دامهای کوچک و اصول نمونه برداری و تجویز خوراکی و تزریقی
داروها
سرفصل
روشهای اخذ تاریخچه و مقید کردن دامهای کوچک
روشهای نمونه برداری از اندامهای مختلف شامل :خونگیری سیاهرگی و سرخرگی ،تزریقات ،کاتتر داخل وریدی و خوراندن دارو و غذا از راه
دهان ،روش نسخه نویسی ،روشهای معاینه و تشخیص پوست و مو
معاینه دستگاه گوارش شامل :معاینات رودهها ،کبد ،اندوسکوپی و نمونه برداری مدفوع ،معاینات کیسههای مقعدی ،روش تنقیه
روشهای معاینه و مراقبت از دندآنها شامل :جرم گیری و معاینه دهان
معاینه سیستم قلبی عروقی و تنفسی شامل :روشهای سمع قفسه سینه ،تهیه نوار قلبی
معاینه دستگاه ادراری شامل :روشهای معاینه دستگاه ادراری ،نمونه برداری ادرار و معاینهی پروستات
معاینه دستگاه عصبی شامل :سیستم اعصاب مرکزی و محیطی ،معاینه غدد لنفاوی و نمونه برداری مغز استخوان
روشهای سنتز مایعات شکم و قفسه سینه و مایع مغزی نخاعی
واکسنها و داروهای ضدانگل رایج در دامهای کوچک
روشهای معاینه و تشخیص بیماریهای گوش شامل :اتوسکوپی و نمونه برداری از مجرای شنوایی خارجی
روشهای معاینه و تشخیص بیماریهای چشم شامل :افتالموسکوپی ،گونیوسکوپی ،اندازهگیری اشک ،رنگ آمیزی چشم
روشهای معاینه و نمونهبرداری از دستگاه تناسلی شامل :سیتولوژی واژن
روش ارزشیابی
ارزشیابی مستمر (درصد)

آزمونهای نهایی (درصد)

میانترم (درصد)

پروژه (درصد)

آزمونهای نوشتاری50 :
عملکردی50 :
کتب و منابع علمی
1. Kelly WR. Veterinary clinical diagnosis. 3 ed. Elsevier Science Health Science Division 1984.
rd

2. McCurnin DM, McCurnin EM, Poffenbarger EM. Small animal physical diagnosis and clinical
procedures. Saunders 1991.
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3. Taylor SM. Small animal clinical techniques. 2nd ed. Elsevier Health Science 2015.
 .4جمشیدی شهرام ،محبی پیام .راهنمای معاینات بالینی در دامهای کوچک (سگ ،گربه ،خرگوش) .چاپ اول .انتشارات دانشگاه تهران
.1381
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نام درس به فارسی :بیماریهای داخلی دامهای کوچک
نام درس به انگلیسیSmall Animal Internal Medicine 1 :
تعداد واحد

تعداد ساعات

نظری

عملی

جمع

نظری

عملی

3

-

3

48

-

دروس پیشنیاز

نوع واحد
جمع
48

تخصصی

الزامی

انتخابی

کلینیکال پاتولوژی ،تصویربرداری تشخیصی دامپزشکی

ملزومات مورد نیاز برای ارایه درس

درمانگاه

سفر علمی

آزمایشگاه

اهداف درس:آشنایی با راههای تشخیص ،درمان و پیشگیری از بیماریهای داخلی ،پوست و مو و چشم در سگها و گربهها
سرفصل
بیماریهای چشم
 ساختار و کارکرد چشم فارماکولوژی و داروهای چشم پلکها ،مژهها و پلک سوم ملتحمه سامانهی اشکی قرنیه و صلبیه یووه (مشیمیه ،عنبیه و مردمک) زاللیه و بیماری گلوکوم عدسی (لنز) شبکیه (رتین) نوروافتالمولوژیبیماریهای پوست و مو
 آناتومی و فیزیولوژی پوست و مو ضایعات جلدی اولیه و ثانویه بیماریهای باکتریایی پوست (پایودرمها) بیماریهای انگلی پوست بیماریهای قارچی پوست بیماریهای آلرژیک پوست بیماریهای پوستی با واسطهی ایمنیبیماریهای گوش
 آناتومی و فیزیولوژی گوش اوتیت خارجی -اوتیت میانی
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سمینار

 اوتیت داخلیبیماریهای دستگاه تنفسی
 بیماریهای بینی ،حلق و حنجره بیماریهای نای و مجاری هوایی فوقانی بیماریهای پارانشیم ریوی بیماریهای مدیاستن بیماریهای جنب افزایش فشار و ترومبوآمبولی ریویبیماریهای سیستم قلب و عروق
 روشهای تشخیص و درمان اریتمیهای قلبی پاتوفیزیولوژی بیماریهای اکتسابی قلب بیماریهای مادرزادی قلب پاتوفیزیولوژی بیماریهای عروقیبیماریهای دستگاه عصبی
 نوروفیزیولوژی معاینات عصبی بیماریهای مغز بیماریهای وستیبوالر بیماریهای مغزی التهابی و عفونی بیماریهای طناب نخاعی بیماریهای اعصاب محیطیبیماریهای دستگاه گوارش (دهان ،دندان ،مری)
 استوماتیت ،بیماری پریو ،موکوسل بزاقی ،مگاازوفاگوس ،انسدادهای مری و ازوفاژیتبیماریهای دستگاه گوارش (معده و رودهها)
 گاستریتها ی حاد و مزمن و زخم معده ،انسداد و پیچ خوردگی معده ،علل ایجادکننده اسهالهای حاد و مزمنبیماریهای دستگاه گوارش (کبد و پانکراس)
 تاریخچه ،عالیم و یافتههای معاینهی بالینی در بیماریهای کبد و مجاری صفراوی تشخیص آزمایشگاهی بیماریهای کبد و مجاری صفراوی داروهای پرمصرف در درمان بیماریهای کبد بیماریهای التهابی کبد در سگها بیماریهای التهابی کبد در گربهها بیماریهای عروقی کبد پانکراتیت حاد و نارسایی بخش برون ریز پانکراسبیماریهای کلیه ومجاری ادراری
 رهیافت بالینی و تشخیص آزمایشگاهی بیماریهای کلیه و مجاری ادراری گلومرولونفروپاتی اورمی حاد بیماری کلیوی مزمن -عفونت و التهاب مجاری ادراری در سگ و گربه
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 سنگهای ادراری بیماریهای پروستات عفونت و التهاب مجاری ادراری در سگ و گربه سنگهای ادراریبیماریهای غدد درون ریز
 اختالالت هورمون رشد (آکرومگالی و کوتولگی) دیابت ملیتوس اختالالت غدهی پاروتید کمکاری تیروئید پرکاری تیروئید کمکاری غده ی فوقکلیوی پرکاری غده ی فوقکلیویبیماریهای دستگاه تناسلی
 فیزیولوژی تولید مثل در سگ فیزیولوژی تولید مثل در گر به بیماریهای عفونی دستگاه تناسلی حیوان ماده بیماریهای عفونی دستگاه تناسلی حیوان نر بیماریهای مادر زادی دستگاه تناسلی سختزایی در دامهای کوچکبیماریهای عفونی
 بیماریهای ویروسی سگسانان وگربه سانان،بیماریهای باکتریایی سگسانان و گربهسانان  ،بیماریهای تکیاختهای و قارچیسگسانان وگربهسانان
روش ارزشیابی
ارزشیابی مستمر (درصد)

میانترم (درصد)

آزمونهای نهایی (درصد)

30

آزمونهای نوشتاری70 :

پروژه (درصد)

کتب و منابع علمی
1. Maggs D, Miller P, Ofri R. Slatter's fundamentals of veterinary ophthalmology. 5 ed. Elsevier Health
Sciences 2013.
th

2. Miller WH, Griffin CE, Campbell KL, et al. Muller and Krik’s small animal dermatology. 7th ed. Elsevier
Health Sciences 2013.
3. Ettinger SJ, Feldman EC, Cote E. Textbook of veterinary internal medicine expert consult. 8th ed.
Philadelphia, USA: Elsevier - Health Sciences Division 2016.
4. Nelson RW, Couto CG. Small animal internal medicine. 5th ed. Elsevier Health Sciences 2014.
5. Schaer M, Gaschen FP. Clinical medicine of the dog and cat. 3rd ed. CRC Press 2016.
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نام درس به فارسی :بهداشت ،بیماریها و پرورش حیوانات خانگی اگزوتیک
نام درس به انگلیسیHealth, Diseases and Production of Exotic Pets :
تعداد واحد

تعداد ساعات

نظری

عملی

جمع

نظری

عملی

1

-

1

16

-

دروس پیشنیاز

نوع واحد
جمع
16

الزامی

تخصصی

انتخابی

کلینیکال پاتولوژی ،تصویربرداری تشخیصی دامپزشکی

ملزومات مورد نیاز برای ارایه درس

درمانگاه

سفر علمی

آزمایشگاه

سمینار

اهداف درس:آشنایی دانشجویان با بیماریهای حیوانات خانگی اگزوتیک
سرفصل
معرفی گونههای مختلف حیوانات خانگی اگزوتیک مورد بحث در این واحد (خرگوش،هامستر ،خوکچه هندی ،الک پشتهای آب شیرین)
خرگوش
تاکســونومی و تاریخچه نگهداری ،خصــوصــیات آناتومیک و فیزیولوژیک ،اصــول نگهداری و پرورش (جایگاه و تغذیه) ،مقید ســازی ،بیماریهای
دستگاه گوارش ( Teeth malocclusion & Root elongationو  ،)Non specific Entropathyبیماریهای پوست ( Ulcerative
 pododermatitisو  Fur Mitesو  ،)Ear Miteبیماریهای دســتگاه تنفس ( Rhinitisو  ،)Pneumoniaبیماریهای دســتگاه ادراری
تناسلی ( Sludgy Urineو )Pyometra
هامستر
تاکسونومی ،خصوصیات آناتومیک و فیزیولوژیک ،اصول نگهداری و پرورش (جایگاه و تغذیه) ،مقید سازی ،بیماریهای دستگاه گوارش ( Teeth
 malocclusionو  Antibiotic-associated Enterocolitisو  ،)Parasitic diseaseبیماریهای پو ست ( Abscesses and Skin
 Ulcerationو  Demodicosisو  ،)Bedding Associated Dermatitisبیماریهای دســـتگاه تنفس ( ،)Pneumoniaبیماریهای
دستگاه قلبی -عروقی ()Atrial Thrombosis
خوکچه هندی
تاک سونومی و تاریخچه نگهداری ،،خ صو صیات آناتومیک و فیزیولوژیک ،ا صول نگهداری و پرورش (جایگاه و تغذیه) ،مقید سازی ،بیماریهای
د ستگاه گوارش ( Teeth malocclusion & Root elongationو  ،)Antibiotic-associated Enterotoxemiaبیماریهای پو ست
( Cervical Lymphadenitisو  ،)Pododermatitisبیماریهای دســتگاه تنفس ( ،)Pneumoniaبیماریهای دســتگاه ادراری تناســلی
( Urinary Calculiو )Dystocia
الکپشتهای آب شیرین
تاکســـونومی ،خصـــوصـــیات آناتومیک و فیزیولوژیک ،اصـــول نگهداری و پرورش ( جایگاه و تغذیه) ،مقید ســـازی ،بیماریهای ,ویروســـی
( ،)Herpesvirusبی ماری های باکتر یایی (،Salmonella Spp ،Yersinia spp., Mycobacterium spp، ،Corynebacterium
 ،).Chlamydiaبیماریهای انگلی ،اختالالت تغذیه ای ()Metabolic Bone Disease ،Hypovitaminosis A
روش ارزشیابی
ارزشیابی مستمر (درصد)

میانترم (درصد)

آزمونهای نهایی (درصد)

30

آزمونهای نوشتاری70 :
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پروژه (درصد)

کتب و منابع علمی
1. Mitchell MA, Tully TN. Manual of exotic pet practice. Elsevier Health Sciences 2009.
2. Quesenberry KE, Carpenter JW. Ferrets, rabbits, and rodents: Clinical medicine and surgery. 3 rd ed.
Elsevier/Saunders 2012.
3. O'Malley B. Clinical anatomy and physiology of exotic species. Elsevier/Saunders 2005.
4. Tully Jr TN, Mitchell MA. A veterinary technician’s guide to exotic animal care. 2nd ed. USA: American
Animal Hospital Association Press 2012.
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نام درس به فارسی :مامایی دامپزشکی
نام درس به انگلیسیVeterinary obstetrics :
تعداد واحد

تعداد ساعات

نظری

عملی

جمع

نظری

عملی

2

2

4

32

64

دروس پیشنیاز

نوع واحد
جمع
96

تخصصی

الزامی

انتخابی

اصول معاینه دامهای بزرگ ،اصول فارماکولوژی بالینی ،پرورش دام

ملزومات مورد نیاز برای ارایه درس

درمانگاه 

سفر علمی

آزمایشگاه 

سمینار

اهداف درس :آشــنایی دانشــجو با عملکرد طبیعی دســتگاه تولید مثل حیوانات (فیزیولوژی و اندوکرینولوژی تولیدمثل ،چرخه تولید مثل،
بلوغ ،لقاح ،آبستنی ،تشکیل و عملکرد جفت و زایمان طبیعی)
آشنایی دانشجو با حالتهای غیرطبیعی مامایی در حیوانات از قبیل سخت زاییها با منشاء مادری و جنینی
سرفصل
نظری
دینامیسم رشد فولیکولهای تخمدان
لقاح ،رویان شناسی و مراحل رشد رویان در دستگاه تناسلی دام ماده ،چگونگی شناسایی مادری آبستنی ()MRP
بلوغ و رفتارهای تولید مثلی در دام ماده
چرخه فحلی و اندوکرینولوژی آن در حیوانات ماده
فحل یابی و روشهای مختلف همزمانی چرخه فحلی
آبستنی فیزیولوژی و اندوکرینولوژی آن
تشکیل جفت و عملکردها در حیوانات
تشخیص آبستنی (روشهای مدیریتی ،معاینات بالینی با استفاده از وسایل و بدون آنها ،روشهای آزمایشگاهی در حیوانات اهلی)
مکانیسم ،اندوکرینولوژی و مراحل زایمان در حیوانات اهلی
القاء زایمان در حیوانات اهلی
سخت زایی (اهمیت میزان بروز ،علل ،واژه شناسی و انواع آن در گونههای اهلی ،روشهای اصالح و پیشگیری) ،پیچ خوردگی رحم
مراقبت قبل و بعد از زایمان از مادر و نوزاد
دوره پس از زایمان
واحد عملی
اخذ تاریخچه ،مراحل معاینه عمومی و اختصاصی دستگاه تناسلی گاو و مادیان
مروری بر آناتومی و بافت شناسی دستگاه تولید مثل حیوانات ماده
معاینه اختصاصی دستگاه تناسلی گاوغیرآبستن از طریق راست روده ( :)rectal touchنحوه معاینه ،معاینه تخمدآنها ،معاینه رحم ،تشخیص
مراحل سیکل بر اساس یافتههای تخمدان و رحم
واژینوسکوپی
تشخیص آبستنی در گاو از طریق راست روده
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)اصول برخورد با سخت زایی و اصالح آن (آشنایی با وسایل و نحوه اصالح
روش ارزشیابی
)ارزیابی واحد عملی (درصد
50 :امتحان عملی درس
50 :حضور فعال در طول ترم

)آزمونهای نهایی (درصد
70:کتبی

)میانترم (درصد

)ارزشیابی مستمر (درصد

20:کتبی

10

کتب و منابع علمی
1. Noakes DE. Arthur's veterinary reproduction and obstetrics. 9 ed. Elsevier Health Sciences 2009.
th

2. Senger PL. Pathways to pregnancy & parturition. 3rd ed. Current conceptions 2012.
3. McKinnon AO, Squires EL, Vaala WE, et al. Equine reproduction. 2nd ed. John Wiley & Sons 2011.
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نام درس به فارسی :بیماریهای تولیدمثل و اورام پستان دام
نام درس به انگلیسیReproductive diseases and mastitis in farm animals :
تعداد واحد

تعداد ساعات

نظری

عملی

جمع

نظری

عملی

3

-

3

48

-

دروس پیشنیاز

نوع واحد
جمع
48

تخصصی

الزامی

انتخابی

مامایی دامپزشکی

ملزومات مورد نیاز برای ارایه درس

درمانگاه 

سفر علمی

آزمایشگاه 

سمینار

اهداف درس :آشنایی دانشجو با بیماریهای تولید مثل در حیوانات و روشهای کنترل پیشگیری و درمان آن ،آشنایی با بیماریهای بافت
پستان در نشخوارکنندگان و روشهای کنترل و پیشگیری آنها
سرفصل
الف) بیماریهای تولیدمثل گاو
الف )1-جراحات و اختالالت حین آبستنی و زایمان:
مرگ رویان و سقط جنین (تعاریف ،روشهای نمونهگیری و تشخیصی ،کنترل ،پیشگیری و درمان)
آب آوردگیهای جنین و پردههای آن (هیدروپسها)
له شدگی جنین
مومیایی شدن جنین
پیچ خوردگی رحم
پروالپس سرویکس و واژن
عفونتهای مهم باکتریایی ویروسی و انگلی دستگاه تناسلی (بروسلوز ،BVD ،IBR ،لپتوسپیروز ،نئوسپورا کنینوم ،سل دستگاه تناسلی)
اختالالت مادرزادی و ژنتیکی مانند عارضه فری مارتینیسم ،بیماری تلیسههای سفید و...
الف )2-جراحات و اختالالت پس از زایمان:
پروالپس رحم
آ سیبها و صدمات متعاقب زایمان ( شامل خونریزی د ستگاه تنا سلی ،خون مردگی و جراحات کانال زایمان و ساختمآنهای اطراف (پارگی و
هماتوم لبهها ی فرج ،جراحات ناحیه پرینه منجمله پارگی رکتوواژینال) ،پارگی رحم ،سرویکس و واژن ،بیرون زدگی و پروالپس مثانه)
جفت ماندگی
مکانیسمهای دفاعی رحم
عفونتهای رحم (متریت ،اندومتریت بالینی و تحت بالینی ،پیومترا)
واژینیت ،کیست غدد بارتولین ،تومورهای کانال زایمان
تومورهای رحم
آنستروس
کیستهای تخمدانی
Repeat breeder
تغذیه و تولید مثل
الف )3-مدیریت تولیدمثل گله گاو شیری
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الف )4-ضایعات سیستم تولیدمثل گاو نر
ب) بیماریهای تولیدمثل اسب:
مرگ رویان و سقط جنین (تعاریف و روشهای نمونهگیری و تشخیصی ،کنترل ،پیشگیری و درمان)
تخمک گذاری چند تایی و مدیریت آبستنی دوقلو در مادیان
آ سیبها و صدمات و متعاقب زایمان ( شامل خونریزی د ستگاه تنا سلی ،خون مردگی و جراحات کانال زایمان و ساختمآنهای اطراف (پارگی و
هماتوم لبهها ی فرج ،جراحات ناحیه پرینه منجمله پارگی رکتوواژینال) ،پارگی رحم ،سرویکس و واژن ،بیرون زدگی و پروالپس مثانه ،پروالپس
رکتوم  ،کزاز)
نازایی و ناباروری با علل غیر عفونی
جفت ماندگی
نازایی و کم باروری (با علل عفونی مثل متریت پس از زایمان ،انواع اندومتریتها و پیومترا)
ج) بیماریهای تولیدمثل سگ و گربه:
نئوپالزیهای دستگاه تولید مثل و پستان سگ و گربه ماده
اختالالت عملکردی دســـتگاه تولید مثل (تاخیر در بلوغ ،آنســـتروس طوالنی ،فحلی خاموش ،فحل کاذب ،اســـترس طوالنی،هایپرپالزی واژن،
کیستهای تخمدانی و آبستنی کاذب)
ناهنجاریها و بیماریهای حین آبستنی (سقط ،هیپوکلسمی ،آکالمپسیا و)...
بیماریهای پس از زایمان (خونریزیها ی پس از زایمان ،پارگی رحم ،جفت ماندگی ،متریت حاد ،پروالپس رحم)
د) اورام پستان:
آناتومی ،آناتومی و فیزیولوژی پستان و چگونگی تولید شیر
سیستم دفاعی پستان
تقسیم بندی اورام پستان بر اساس عامل و عالئم بالینی و تعاریف مربوطه
ورم پستان استرپتوکوکوس آگاالکتیه (اتیولوژی ،اپیدمیولوژی ،کنترل و پیشگیری و)...
ورم پستان استافیلوکوکوس اورئوس (اتیولوژی ،اپیدمیولوژی ،کنترل و پیشگیری و)...
ورم پستآنهای مایکوپالسمایی ،آرکا نوباکتربوویس (اتیولوژی ،اپیدمیولوژی ،کنترل و پیشگیری و)...
ورم پستآنهای کلی فرمی (اتیولوژی ،اپیدمیولوژی ،کنترل و پیشگیری و)...
سایر علل اورام پستان محیطی (ورم پستان استرپتوکوکوس یوبریس و)...
عوامل فرصت طلب مسبب اورام پستان (استافیلوکوکوسهای کواگوالز منفی و)...
اورام پستان تابستانه و ورم پستان در تلیسهها
سایر علل اورام پ ستان ،ضایعات غیر عفونی پ ستان از قبیل خونریزی ،وجود خون در شیر پس از زایش و اختالالت سطح پ ستان و ضایعات
سرپستانک
ماشین شیردوشی
درمان اورام پستان در دوره خشکی و شیرواری
ضدعفونی کنندههای سرپستان و داروهای کورکردن پستان
کنترل و پیشگیری ورم پستان
تفسیر و ارزیابی نتایج تانکر شیر
علت برگشت شیر از کارخانه
شاخصهای ورم پستان
اورام پستان در گوسفند و بز
روش ارزشیابی

120

)پروژه (درصد

)آزمونهای نهایی (درصد

)میانترم (درصد

)ارزشیابی مستمر (درصد

70 کتبی

20 کتبی

10
کتب و منابع علمی

.1380  انتشارات نیکخواه. چاپ اول. کنترل ورم پستان در گلههای شیری. وجگانی مهدی، قراگوزلو فرامرز.1
 انتشارات شرکت گسترش خدمات کشاورزی و خدمات نشر. چاپ اول. پیروزی در مبارزه علیه ورم پستان. وجگانی مهدی، قراگوزلو فرامرز. 2
.1383 نیکخواه
3. Noakes DE. Arthur's veterinary reproduction and obstetrics. 9th ed. Elsevier Health Sciences 2009.
4. McKinnon AO, Squires EL, Vaala WE, et al. Equine reproduction. 2nd ed. John Wiley & Sons 2011.
5. Youngquist RS, Threlfall WR. Current therapy in large animal theriogenology. 2nd ed. Saunders Elsevier
2007.
6. Pycock J, Samper JC, McKinnon AO. Current therapy in equine reproduction. Elsevier Health Sciences
2006.
7. Constable PD, Hinchcliff KW, Done SH, et al. Veterinary medicine: A textbook of the diseases of cattle,
horses, sheep, pigs and goats. 11th ed. Elsevier Health Sciences 2016.
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نام درس به فارسی :اصول جراحی دامپزشکی
نام درس به انگلیسیPrinciples of Veterinary Surgery :
تعداد واحد

تعداد ساعات

نظری

عملی

جمع

نظری

عملی

1

1

2

16

32

دروس پیشنیاز

نوع واحد
جمع
48

الزامی

تخصصی

انتخابی

اصول معاینه دامهای بزرگ (یا همنیاز) ،اصول معاینه دامهای کوچک (یا هم نیاز)  ،اصول فارماکولوژی بالینی

ملزومات مورد نیاز برای ارایه درس

درمانگاه 

سفر علمی

آزمایشگاه 

سمینار

اهداف درس :آشنایی دانشجویان دوره دکتری عمومی دامپزشکی با مفاهیم اولیه و اصول جراحی .فراهم شدن شرایط برای فهم درسهای
جراحی عمومی دامهای کوچک و جراحی عمومی دامهای بزرگ و لنگش در دامهای بزرگ
سرفصل
نظری
تاریخچه جراحی ،انواع تروما ،واکنش عمومی بدن به ضربه ،مدیریت زخم ،اصول جراحی آسپتیک ،روشهای استریلیزاسیون و ضدعفونی کردن
ابزار و تجهیزات ،خونریزی جراحی ،روشهای خونبندی و انتقال خون ،آنتی بیوتیک درمانی در جراحی ،آماده شدن پرسنل جراحی و اتاق عمل،
آماده ســـازی بیمار و موضـــع عمل ،ابزار و تجهیزات جراحی ،روشهای پایه جراحی ،بیومتریالها در جراحی ،روشهای بانداژ و درناژ زخمها،
الگوهای بخیه ،اصول جراحیهای با حداقل تهاجم ،آشنایی با اصول مهندسی بافت و سلول درمانی در جراحی
عملی
آشنایی با تجهیزات اتاق عمل حیوانات کوچک و اتاق  ،CSRآشنایی با تجهیزات اتاق عمل دامهای بزرگ ،آشنایی با وسایل و ابزارهای جراحی
در حیوانات کوچک و بزرگ ،آماده شـــدن تیم جراحی ،آماده کردن بیمار جراحی در حیوانات کوچک و بزرگ ،الگوهای بخیه ،بانداژ و درناژ
زخمها در حیوانات کوچک و بزرگ ،روشهای گچگیری و آتل بندی در حیوانات کوچک و بزرگ
روش ارزشیابی
ارزشیابی مستمر (درصد)

میانترم (درصد)

20

20

آزمونهای نهایی (درصد)

پروژه (درصد)

آزمونهای نوشتاری و
عملکردی60 :

کتب و منابع علمی
th

1. Fossum TW. Small animal surgery. 4 ed. Elsevier Mosby 2013.
2. Slatter DH. Textbook of small animal surgery. 3rd ed. Elsevier Health Sciences 2002.
3. Hendrickson DA, Baird AN. Turner and McIlwraith’s techniques in large animal surgery. 4th ed. John
Wiley & Sons 2013.
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نام درس به فارسی :اصول هوشبری دامپزشکی
نام درس به انگلیسیPrinciples of Veterinary Anesthesia :
تعداد واحد

تعداد ساعات

نظری

عملی

جمع

نظری

عملی

0/5

0/5

1

8

16

دروس پیشنیاز

نوع واحد
جمع
24

الزامی

تخصصی

انتخابی

اصول فارماکولوژی بالینی

ملزومات مورد نیاز برای ارایه درس

درمانگاه 

سفر علمی

آزمایشگاه 

سمینار

اهداف درس :آشنایی دانشجویان دوره دکتری عمومی دامپزشکی با روشهای انقیاد شیمیایی و فیزیکی و روشهای معمول بیحسی و
بیهوشی در حیوانات کوچک و بزرگ
سرفصل
نظری
تاریخچه بیهوشی ،مقدمه ای بر بیهوشی ،آناتومی و عمل سلول عصبی ،انواع داروهای بی حسی و اثرات آن بر دستگاههای مختلف بدن،بیهوشی
عمومی ،روشهای ایجاد آن ،ارزیابی عمق بیهوشیها ،مانیتورینگ ارگآنهای حیاتی در طول بیهوشیها ،اصول آرامبخشی و سه گروه داروهای
پیشبیهو شی شامل شلکننده ع ضالنی ،آنتیکولینرژیکها و ضددردها در دامپز شکی ،انواع روشهای ایجاد بیدردی ،مقای سه انواع مختلف
داروهای بیهوشــی تزریقی و اثرات مهم آنها در دســتگاهها ی بدن،مقایســه انواع مختلف داروهای بیهوشــی اســتنشــاقی و اثرات مهم آنها در
دستگاههای بدن ،شوک ،مایع و الکترولیت درمانی ،احیای قلبی تنفسی و مغزی
عملی
آ شنایی عملی با روشهای انقیاد شیمیایی و فیزیکی ،د ستر سی به گردش خون عمومی بدن ،ن شان دادن عملکرد داروهای فنوتیازینی در دام
بزرگ و کوچک ،به کارگیری داروهای بنزودیازپینی و داروهای آگونی ست آدرنو سپتور در حیوانات مختلف ،انواع روشهای بیح سی  ،بیهو شی
تزریقی در دام بزرگ و کوچک با داروهای مختلف و مقایســه اثرات بالینی مختلف آنها ،بیهوشــی اســتنشــاقی در دام بزرگ و کوچک ،نحوه
مانیتورینگ در طول بیهوشی  ،استفاده از داروهای مختلف برای ایجاد بیهوشی مطلوب و سیاست ترکیب داروها در گونههای مختلف
روش ارزشیابی
ارزشیابی مستمر (درصد)

میانترم (درصد)

10

30

آزمونهای نهایی (درصد)

پروژه (درصد)

آزمونهای نوشتاری و
عملکردی60 :

کتب و منابع علمی
th

1. Clarke KW, Hall LW Trim CM. Veterinary Anaesthesia. 11 ed. Saunders 2013.
2. Tranquilli WT, Thurmon JC, Grimm KA. Lumb and Jones' Veterinary Anesthesia and Analgesia. 4th ed.
John Wiley & Sons 2013.
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نام درس به فارسی :جراحی عمومی دامهای بزرگ
نام درس به انگلیسیLarge Animal General Surgery :
تعداد واحد

تعداد ساعات

نظری

عملی

جمع

نظری

عملی

2

1

3

32

32

دروس پیشنیاز

نوع واحد
جمع
64

الزامی

تخصصی

انتخابی

اصول جراحی دامپزشکی و اصول هوشبری دامپزشکی

ملزومات مورد نیاز برای ارایه درس

درمانگاه 

سفر علمی

آزمایشگاه 

سمینار

اهداف درس :آشنایی دانشجویان دوره دامپزشکی عمومی با جراحیهای مرسوم که در نشخوارکنندگان (گاو گاومیش گوسفند بز) و تک
سمیها انجام میگیرد
سرفصل
نظری
نشخوارکنندگان (گاو ،گاومیش ،گوسفند ،بز) :جراحی پوست و ضمایم و تومورهای پوستی (پستان  ،سرپستانک) ،روشهای بی حسی برای
شاخ بری و انواع روشهای شاخ بری ،نحوه برخورد با زخمهای سطحی و عمقی ،جراحیهای ناحیه سم و روشهای بی حسی آن ،جراحیهای
ناحیه سینوسها ،جراحیهای دستگاه گوارش در گاو شامل رومینوتومی ،فیستولگذاری شکمبه ،جراحیهای انباشتگی و جابجاییهای شیردان،
جراحیهای رودههای کوچک و بزرگ و مقعد .جراحیهای دستگاه تناسلی و مجاری ادراری شامل پارگیهای رکتوواژینال ،فرج ،واژن و میاندوراه،
سزارین ،جراحی تخمدان ،جراحی تومورهای دستگاه تناسلی ،درمان هماتوم قضیب ،انواع جراحیهای تولید گاو فحل یاب ،برداشت قضیب،
یورتروستومی .جراحی فتقهای شکمی ،بی حسیها و جراحیهای کره چشم و پلک
تکسمیها (اسب ،قاطر و االغ) :اصول جراحیهای ترمیم پوست ،مدیریت زخمهای سطحی پوستی ،مدیریت زخمهای عمیق و مزمن ،مدیریت
فیستول و ناسور در زخمها ،جراحیهای دستگاه گوارش شامل جراحیهای ناحیه دهان ،مری ،انواع رهیافتهای الپارتومی و تشخیص و مدیریت
قبل و بعد از جراحی کولیک ،جراحیهای قسمت فوقانی دستگاه تنفسی و نای ،جراحیهای دستگاه ادراری شامل یورتروستومی جراحی مثانه و
پیشابراه در مادیان ،جراحیهای دستگاه تناسلی شامل پارگیها ی رکتوواژینال ،تخمدان و تومورها ،سزارین ،اخته ،جراحیهای آلت تناسلی و
پریپیوس ،جراحی فتقهای شکمی ،جراحیهای کره چشم و پلک
عملی
گاو  :شاخ بری ،الپارارومینوتومی ،الپارتومی سمت راست و تثبیت چادرینه بزرگ ،جراحی سرپستانک ،جراحی فرج و انحراف قضیب در گاو و
ابومیزوتومی – ابومیزوپکسی در گوسفند
تکسمی :جراحی تخلیه کره چشم ،اخته جراحی ،الپاراتومی اکتشافی از خط سفید تحت بیهوشی عمومی ،ازوفاگوتومی ،تراکئوستومی ،انترتومی
و انترکتومی ،مته گذاری سینوس پیشانی ،قطع عصب انگشتی و قطع تاندون خم کننده سطحی انگشتی
روش ارزشیابی
ارزشیابی مستمر (درصد)

میانترم (درصد)

20

20

آزمونهای نهایی (درصد)
آزمونهای نوشتاری و
عملکردی60 :

125

پروژه (درصد)

کتب و منابع علمی
th

1. Auer JA, Stick JA. Equine surgery. 4 ed. Elsevier/Saunders 2012.
2. Fubini SL, Ducharme N. Farm animal surgery. 2nd ed. Elsevier Health Sciences 2016.
3. Oehme FW. Textbook of large animal surgery. 2nd ed. Williams & Wilkins 1988.
4. Hendrickson DA, Baird AN. Turner and McIlwraith’s techniques in large animal surgery. 4 th ed. John
Wiley & Sons 2013.
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نام درس به فارسی :جراحی عمومی دامهای کوچک
نام درس به انگلیسیSmall Animal General Surgery :
تعداد واحد

تعداد ساعات

نظری

عملی

جمع

نظری

عملی

1

1

2

16

32

دروس پیشنیاز

نوع واحد
جمع
48

الزامی

تخصصی

انتخابی

اصول جراحی دامپزشکی ،اصول هوشبری دامپزشکی

ملزومات مورد نیاز برای ارایه درس

سفر علمی

آزمایشگاه 

درمانگاه 

سمینار

اهداف درس :آشنایی دانشجویان دوره دکتری عمومی دامپزشکی با روشهای معمول جراحی در دامهای کوچک .فراهم شدن زمینه ورود
دانشجویان به بخش جراحی دامهای کوچک در دوره کارورزی .ایجاد مهارت اولیه در دانشجویان دوره دکتری عمومی برای اجرای روشهای
پایه جراحی در دامهای کوچک
سرفصل
نظری
رهیافتهای جراحی و توپوگرافی جراحی ،نحوه برخورد با جراحات پوســتی ،جراحیهای دیواره شــکمی (برخورد با فتقها) ،جراحی دســتگاه
گوارش (از رهیافت محوطه بطنی و ق ف سه صدری) ،جراحی د ستگاه ادراری ،جراحی د ستگاه تنا سلی ماده ،جراحی د ستگاه تنا سلی نر ،جراحی
کبد و طحال ،جراحی چشم ،جراحی گوش ،نحوه برخورد با تومورهای پستانی ،تشخیص و درمان شکستگیها
عملی
جراحی معده  ،جراحی رود هها  ،جراحی د ستگاه تنا سلی نر و ماده  ،جراحی د ستگاه ادراری ،جراحی طحال ،نحوه برخورد با شک ستگیها ،
اتلگذاری در شکستگیها .
روش ارزشیابی
ارزشیابی مستمر (درصد)

میانترم (درصد)

20

20

آزمونهای نهایی (درصد)

پروژه (درصد)

آزمونهای نوشتاری و
عملکردی60 :

کتب و منابع علمی
th

1. Fossum TW. Small animal surgery. 4 ed. Elsevier Mosby 2013.
2. Slatter DH. Textbook of small animal surgery. 3rd ed. Elsevier Health Sciences 2002.
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نام درس به فارسی :لنگش در دامهای بزرگ
نام درس به انگلیسیLameness in Large Animals :
تعداد واحد

تعداد ساعات

نظری

عملی

جمع

نظری

عملی

1

-

1

16

-

دروس پیشنیاز

نوع واحد
جمع

تخصصی

16

الزامی

انتخابی

اصول جراحی دامپزشکی و اصول هوشبری دامپزشکی

ملزومات مورد نیاز برای ارایه درس

درمانگاه

سفر علمی

آزمایشگاه 

سمینار

اهداف درس :آشنایی دانشجویان دوره دامپزشکی عمومی با معضل لنگش به عنوان یکی از اصلی ترین زیان اقتصادی در صنعت گاو شیری،
شناسایی مبانی ساختاری لنگش و عوامل خطر آن ،شناسایی مبانی درمان کنترل و پیشگیری از لنگش در گاو شیری و نیز آشنایی با انواع
بیماریها و مشکالت ساختاری و عملکردی منجر به لنگش در اسب و شناخت انواع روشهای مختلف درمانی و کنترلی آن
سرفصل
نظری
گاو  :تعاریف کلی لنگش و شناسایی و درجه بندی آن ،کالبدشناسی و بافت شناسی ساختارهای موثر در رخداد لنگش ،کوریوزیس ،عوامل خطرساز
لنگش ،بیمارهای عفونی و غیرعفونی انگشتی ،مدیریت لنگش ،سم چینی و مبانی درمان و کنترل و پیشگیری از لنگش ،حمام پا و آسایش دام
تکسمی :مقدمه ای بر آناتومی و فیزیولوژی کاربردی اندامهای حرکتی ،کانفورمیشن و لنگش ،گام و اختالالت حرکتی ،تشخیص لنگش ،غدد
استخوانی ،مشکالت تاندون و لیگامنت و بورس ،تورم مفصل ،المینایتیس ،بیماری ناویکوالر ،بیماریهای ناحیه انگشتی.
روش ارزشیابی
ارزیابی مستمر (درصد)

آزمون نهایی (درصد)

میانترم (درصد)

پروژه (درصد)

آزمونهای نوشتاری100:
کتب و منابع علمی
1. Greenough PR. Bovine laminitis and lameness: A hands on approach. Elsevier Health Sciences 2007.
2. Baxter GM. Adams and Stashak's lameness in horses. 6th ed. John Wiley & Sons 2011.
3. Ross MW, Dyson SJ. Diagnosis and management of lameness in the horse. 2 nd ed. Elsevier/Saunders
2011.
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نام درس به فارسی :تصویربرداری تشخیصی دامپزشکی
نام درس به انگلیسیVeterinary Diagnostic Imaging :
تعداد واحد

تعداد ساعات

نظری

عملی

جمع

نظری

عملی

1

1

2

16

32

دروس پیشنیاز

نوع واحد
جمع
48

الزامی

تخصصی

انتخابی

لنگش در دامهای بزرگ (یا همنیاز) ،اصول هوشبری دامپزشکی (یا همنیاز)

ملزومات مورد نیاز برای ارایه درس

درمانگاه 

سفر علمی

آزمایشگاه 

سمینار

اهداف درس :آشنایی دانشجویان با تکنیکها ی تصویربرداری تشخیصی در دامپزشکی و تفسیر نتایج حاصل از تصویربرداری تشخیصی
سرفصل
رادیوگرافی
رادیوگرافی ،تعریف کلی ،تولید اشعه ایکس ،برخورد اشعه با بافت ،فیلم و کاست ،ظهور و ثبوت ،دانسیته و اوپاسیته ،کانتراست ،فاکتورهای موثر
بر کیفیت تصویر ،حالت گماریها ی استاندارد ،واژه نگاری رادیوگرافی ،خواندن سیستماتیک رادیوگرافی ،مواد حاجب ،رادیوگرافی دیجیتال
اولتراسونوگرافی
تعریف ،تولید و دریافت صوت ،برخورد صوت با بافت ،مدهای نمایش ،واژه نگاری اولتراسونوگرافی ،روش انجام ،آرتیفکتها ،آسپیراسیون و
بیوپسی تحت اولتراسوند
محوطه بطنی
تعریف ،آناتومی ،اصول رادیوگرافی ،اولتراسونوگرافی نرمال
بیماریها :تودههای غیرطبیعی ،مایع آزاد در محوطه بطنی ،گاز در محوطه بطنی ،فتقها ،عوارض کبدی (هپاتومگالی ،میکرولیور) ،عوارض کیسه
صفرا (سنگ ،موکوسل) ،بزرگ شدگی طحال (منتشر ،کانونی) ،عوارض معده (ارزیابی کبد با محور معده ،جسم خارجی ،اتساع و چرخش معده
( ،)GDVعوارض رودههای کوچک (ایلئوس ،جسم خارجی ،در هم رفتگی) ،عوارض رودههای بزرگ (یبوست ،مگاکولون) ،عوارض مجاری ادراری
(کلیهها :بز رگ شدن ،کوچک شدن کلیه :مرحله آخر ،سنگ کلیه) ،عوارض میزنایها (میزنای نابجا ،سنگ میزنای) ،عوارض مثانه (سیستیت،
سنگ مثانه ،تومور) ،عوارض میزراه ،دستگاه تناسلی ( عوارض پروستات :بزرگ شدگی ،عوارض رحم :سخت زایی ،پیومتر ،مرگ جنین و مومیایی
شدن ،آبستنی)
قفسه سینه
تعریف ،آناتومی ارگآنها  ،ارزیابی رادیوگرافی قفسه سینه ای ،رادیوگراف نرمال ،اولتراسونوگرافی نرمال ارگآنها ،کلیاتی در مورد اکوکاردیوگرافی
و آنژیوگرافی و نقش آنها در بررسی عوارض قلبی-عروقی ،کلیاتی در مورد سی تی اسکن
بیماریها :عوارض نای (کوالپس نای ،هیپوپالزی مادرزادی) ،عوارض ریوی ( الگوهای غیر طبیعی ریوی و دالیل مشاهده آنها) ،پنومونی ،ادم
ریوی ،تومورهای اولیه و متاستاتیک ،عوارض پلورا) مایع در حفره جنب ،گاز در حفره جنب) ،عوارض مدیاستینوم (گاز در مدیاستینوم ،جابجایی،
مایه در مدیاستینوم ،توده) ،عوارض قلبی عروقی ( مرور آناتومی و رادیوگراف نرمال ،بزرگ شدگی جداگانه اتاقکها ،بزرگ شدگی عروق اصلی،
بزرگ شدگی عمومی قلب ،بیماریهای مادرزادی ،ASD ،VSD ،PDA :نقص عملکردی دریچه میترال.
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استخوآنها و مفاصل در دامهای کوچک
استخوآنها .کلیات رشد استخوانی ،ساختار استخوان ،رادیوگرافی نرمال ،شکستگیها (انواع ،ترمیم ،نقص در روند ترمیم :جوش خوردگی با
تاخیر ،عدم خوش خوردگی) ،پاسخ استخوان به آسیبها و بیماریها (کاهش اپاسیته :استئوپنی ،استئولیز) ،افزایش اپاسیته (اسکلروز ،واکنش
پریوستی) ،عوارض استخوانی غیر تهاجمی ،عوارض استخوانی تهاجمی (استئومیلیت ،تومور استخوانی).
مفاصل .انواع مفاصل ،ساختار ،رادیوگرافی نرمال ،کلیاتی در مورد ام آر آی مفاصل ،عوارض :دررفتگیها ،بیماری استهاله ای مفصل ،بیماری-
های التهابی مفاصل ،آرتریت ،آرتریت عفونی ،بیماریهای غیر التهابی مفاصل (اروسیو :ارتریت روماتوئیدی) ،غیر اروسیو (لوپوس اریتماتوز)،
بیماریهای پیشرونده ( استئوکندروزیز ،زائده آنکونئال جدا مانده ،دیسپالزی مفصل رانی ،بسته شدن زود هنگام صفحات رشد ،نکروز غیر عفونی
سر استخوان ران ،پناوستایتیس.
استخوآنها و مفاصل در دامهای بزرگ
اصول کلی رادیوگرافی ،آزردگی صفحات رشد در کره اسبها ،اسپاوین ،شکستگی استخوآنهای کنجدی ،آرتریتهای مفاصل ،رینگ بون باالیی
و پایینی ،بیماری ناویکوالر ،المینایتیس ،اصول اولتراسونوگرافی تاندونها در اسب.
سر و ستون مهرهها
تعریف ،آناتومی ،رادیوگرافی اختصاصی ،رادیوگراف نرمال ،کلیاتی در مورد ام آر آی ،کلیاتی در مورد میلوگرافی ،بیماریها :شکستگیها و
دررفتگیها ،عفونتهای سینوسها ،اوتیت ،پریودنتیت و آبسهی پریآپیکال ،تومورهای مغزی ،بیماریهای مادرزادی ستون مهرهها ،بیماری
دیسک بین مهره ای (ساختار دیسک ،هنسن تیپ  2 ،1و  ،3نشانههای رادیوگرافی ،نشانههای ام آر آی) ،سندرم وابلر ،اسپاندیلوزیز،
هیپرویتامینوز .A
عملی
آشنایی با دستگاهها و وسایل رادیولوژی و سونوگرافی
تهیه رادیوگرافهای استاندارد
مشاهده رادیوگرافها و تصاویر سونوگرافی عوارض ذکر شده در قسمت نظری و نحوه گزارش آنها
روش ارزشیابی
ارزشیابی مستمر (درصد)

میانترم (درصد)

آزمون نهایی (درصد)

پروژه (درصد)

 10کوئیز

( 30نوشتاری و عملکردی)

( 60نوشتاری و عملکردی)

-

کتب و منابع علمی
1. Thrall DE. Textbook of veterinary diagnostic radiology. 7 ed. Elsevier Health Sciences 2017.
th

2. Kealy JK, McAllister H, Graham JP. Diagnostic radiology and ultrasonography of the dog and cat. 5 th
ed. Elsevier Health Sciences 2011.
3. Butler JA, Colles CM, Dyson SJ, et al. Clinical radiology of the horse. 4th ed. John Wiley & Sons 2017.
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نام درس به فارسی :کلینیکال پاتولوژی
نام درس به انگلیسیClinical Pathology :
تعداد واحد

نوع واحد

تعداد ساعات

نظری

عملی

جمع

نظری

عملی

جمع

2

2

4

32

64

96

دروس پیشنیاز

تخصصی

الزامی

انتخابی

آسیب شناسی اختصاصی

ملزومات مورد نیاز برای ارایه درس

درمانگاه

سفر علمی

آزمایشگاه

اهداف درس :فراگیری خون شناسی و بیوشیمی بالینی (با دید فیزیوپاتولوژی بیماریهای اندامهای مختلف)
سرفصل
نظری
تعریف و اهمیت خون شناسی
خون سازی
گلبولهای قرمز دامهای مختلف در حالت سالمت (ریخت شناسی ،تولیدف تخریب و طرز عمل و دوره زندگی)
تغییرات گلبولهای قرمز در بیماریها (کم خونی و انواع آن ،پلی سیتمی و انواع آن)
گلبولهای سفید دامهای مختلف در حالت سالمت (ریخت شناسی ،تولید ،تخریب ،طرز عمل و دوره زندگی)
تغییرات گلبولهای سفید (در حاالت فیزیولوژیک ،استرس ،التهاب و بیماریها)
بدخیمیهای خونی (لوسمیها و بیماریهای میلودیسپالستیک)
انعقاد خون (تعریف ،فاکتورهای انعقادی ،راههای خارجی ،داخلی و مشترک انعقادی)
بیماریهای انعقادی
پالکتها در حالت سالمت و بیماریهای مختلف در دامها
کاربرد آزمایشهای مربوط به موارد زیر در بیوشیمی بالینی در تشخیص حالت سالمت و بیماریها در دامهای مختلف:
کلیه ،کبد ،پانکراس ،پروتئینها  ،پاراتیروئید ،مایع مغزی نخاعی ،مایع صفاقی ،ترانسودا و اکسودا
عملی
روشهای خونگیری و چگونگی ارسال نمونه
روشهای نگهداری خون تا هنگام اجام آزمایش
ضد انعقادها و نحوه بکار گیری آن در آزمایشهای مختلف
نحوه تهیه سرم و پالسما
تهیه گسترش
رنگ آمیزی معمولی گسترشهای خونی
رنگامیزی رتیکولوسیتها
اندازه گیری پروتئین تام و فیبرینوژن با روش رفراکتومتری
شمارش گلبولهای قرمز ،سفید و پالکتها
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سمینار

اندازه گیری هماتوکریت
هموگلوبین و اندیسهای گلبولی
سدیمانتاسیون
شناسایی گلبولهای قرمزطبیعی وغیر طبیعی
شناسایی گلبولهای سفید طبیعی و غیر طبیعی
آزمایشهای انعقادی تفسیر نتایج آنها (تعیین زمان انعقاد خون)PTT ،PT ،
آشنایی با سلولهای مغز استخوان در حالت سالمت و بیماریها،
چگونگی شمارش سلولهای میلوئیدی واریتروئیدی (ارزیابی نسبت میلوئید به اریتروئید)-
شناسایی سلولهای سرطانی
آشنایی و کار با دستگاه شمارشگر الکترونیک ()Cell counter
آزمایشهای فعالیت کلیهها (آزمایش کامل ادرار و اندازه گیری اوره  ،کراتی نین و اسید اوریک)
آزمایشهای فعالیت کبد (اندازه گیری فعالیت ترانس آمینازها وفسفاتاز قلیایی ،اندازهگیری کلسترول و انواع بیلیروبین)
آزمایشهای فعالیت پانکراس (اندازه گیری فعالیت آلفا آمیالز ،لیپاز ،اندازهگیری گلوکزو آزمایش تحمل گلوکز خوراکی  2ساعته وتری
گلیسریدها)-
اندازه گیری پروتئینها با کیتهای آزمایشگاهی (پروتئین تام ،آلبومین ،گلوبولینها)
اندازهگیری پروتئینها با روش الکتروفورز
اندازه گیری سدیم ،پتاسیم و کلر
اندازه گیری کلسیم  ،فسفر و منیزیم
روش ارزشیابی
ارزشیابی مستمر (درصد)

آزمون نهایی (درصد)

میانترم (درصد)
آزمون نوشتاری25 :

آزمون نوشتاری25 :

آزمون عملی25 :

آزمون عملی25 :

پروژه (درصد)

کتب و منابع علمی
1. Thrall MA, Weiser G, Allison R, et al. Veterinary hematology and clinical chemistry. 2 ed. USA: John
Wiley & Sons 2012.
nd

2. Weiss DJ, Wardrop KJ. Schalm's veterinary hematology. 6th ed. USA: John Wiley & Sons 2010.
3. Latimer KS. Dancan and Prasse’s veterinary laboratory medicine clinical pathology. 5 th ed. USA: John
Wiley & Sons 2011.
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نام درس به فارسی :کارورزی طب بالینی دامهای بزرگ 1
نام درس به انگلیسیLarge Animal Clinical Medicine –Rotation 1 :
تعداد واحد

تعداد ساعات

نظری

عملی

جمع

نظری

عملی

-

1

1

-

64

دروس پیشنیاز

نوع واحد
جمع
64

الزامی

تخصصی

انتخابی

بیماریهای درونی دامهای بزرگ  1و 2

ملزومات مورد نیاز برای ارایه درس

درمانگاه 

کلینیک سیار

سمینار

آزمایشگاه

اهداف درس :آشنایی دانشجویان با روند معاینه ،تشخیص و درمان بیماریهای داخلی دامهای بزرگ زیر نظر اساتید
سرفصل
انجام امور مربوط به اخذ تاریخچه و تکمیل پرسشنامههای معاینه دام ،آشنایی با اصول نسخهنویسی ،تجویز داروها ،معاینه عملی دامهای بیمار و
فراگیری روندهای تشخیصی و درمانی و پیشگیری دامهای بیمار ارجاع داده شده به بیمارستان دانشکده دامپزشکی یا با حضور در دامداریها
زیر نظر اساتید ،دانشجویان به صورت عملی معاینه ،تشخیص ،درمان و پیشگیری بیماریهای داخلی دامهای بزرگ را زیر نظر اساتید انجام
خواهند داد
برگزاری راندهای بالینی برای تشریح و بحث بیماران زیر نظر اساتید
روش ارزشیابی
ارزشیابی مستمر (درصد)

میانترم (درصد)

آزمون نهایی (درصد)

پروژه (درصد)

ارزیابی عملکردی70 :

-

آزمون نوشتاری30:

-

کتب و منابع علمی
1. Constable PD, Hinchcliff KW, Done SH, et al. Veterinary medicine: A textbook of the diseases of cattle,
horses, sheep, pigs and goats. 11th ed. Elsevier Health Sciences 2016.
2. Smith BP. Large animal internal medicine. 5th ed. Elsevier Health Sciences 2014.
3. Kelly WR. Veterinary clinical diagnosis. 3rd ed. Elsevier Science Health Science Division 1984.
4. Savage CJ. Equine medicine secrets. USA: Hanley & Belfus 1999.
5. Hinchcliff KW, Kaneps AJ, Geor RJ. Equine sports medicine and surgery: Basic and clinical sciences of
equine athlete. 2nd ed. Elsevier Ltd 2014.
6. Stephen MR, Warwick MB, Debra CS. Equine internal medicine. 4th ed. Elsevier - Health Sciences
Division 2017.
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نام درس به فارسی :کارورزی طب بالینی دامهای بزرگ 2
نام درس به انگلیسیLarge Animal Clinical Medicine –Rotation 2 :
تعداد واحد

تعداد ساعات

نظری

عملی

جمع

نظری

عملی

-

1

1

-

64

دروس پیشنیاز

نوع واحد
جمع
64

الزامی

تخصصی

انتخابی

کارورزی طب بالینی دامهای بزرگ 1

ملزومات مورد نیاز برای ارایه درس

درمانگاه 

کلینیک سیار

سمینار

آزمایشگاه

اهداف درس:آشنایی دانشجویان با روند معاینه ،تشخیص و درمان بیماریهای داخلی دامهای بزرگ زیر نظر اساتید
سرفصل
انجام امور مربوط به اخذ تاریخچه و تکمیل پرسشنامههای معاینه دام ،آشنایی با اصول نسخهنویسی ،تجویز داروها ،معاینه عملی دامهای بیمار و
فراگیری روندهای تشخیصی و درمانی و پیشگیری دامهای بیمار ارجاع داده شده به بیمارستان دانشکده دامپزشکی یا با حضور در دامداریها
زیر نظر اساتید ،دانشجویان به صورت عملی معاینه ،تشخیص ،درمان و پیشگیری بیماریهای داخلی دامهای بزرگ را زیر نظر اساتید انجام
خواهند داد.
برگزاری راندهای بالینی برای تشریح و بحث بیماران زیر نظر اساتید.
روش ارزشیابی
ارزشیابی مستمر (درصد)

میانترم (درصد)

آزمون نهایی (درصد)

پروژه (درصد)

ارزیابی عملکردی70 :

-

آزمون نوشتاری30:

-

کتب و منابع علمی
1. Constable PD, Hinchcliff KW, Done SH, et al. Veterinary medicine: A textbook of the diseases of cattle,
horses, sheep, pigs and goats. 11th ed. Elsevier Health Sciences 2016.
2. Smith BP. Large animal internal medicine. 5th ed. Elsevier Health Sciences 2014.
3. Kelly WR. Veterinary clinical diagnosis. 3rd ed. Elsevier Science Health Science Division 1984.
4. Savage CJ. Equine medicine secrets. USA: Hanley & Belfus 1999.
5. Hinchcliff KW, Kaneps AJ, Geor RJ. Equine sports medicine and surgery: Basic and clinical sciences of
equine athlete. 2nd ed. Elsevier Ltd 2014.
6. Stephen MR, Warwick MB, Debra CS. Equine internal medicine. 4th ed. Elsevier - Health Sciences
Division 2017.
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نام درس به فارسی :کارورزی طب بالینی دامهای کوچک 1
نام درس به انگلیسیSmall Animal Clinical Medicine - Rotation 1 :
تعداد واحد

نوع واحد

تعداد ساعات

نظری

عملی

جمع

نظری

عملی

جمع

-

1

1

-

32

32

دروس پیشنیاز

الزامی

تخصصی

انتخابی

بیماریهای داخلی دامهای کوچک 1

ملزومات مورد نیاز برای ارایه درس

درمانگاه 

کلینیک سیار

آزمایشگاه

سمینار

اهداف درس :آشنائی عملی دانشجویان با روند معاینه ،تشخیص و درمان و پیشگیری بیماریهای داخلی دامهای کوچکزیر نظر اساتید
سرفصل
انجام امور مربوط به طرز پر کردن فرمهای معاینه ،معاینه عملی دامهای بیمار و فراگیری روندهای تشخیصی ،درمانی وپیشگیری دامهای بیمار
مراجعه کننده به بیمارستان دانشکده دامپزشکی زیر نظر اساتید
در طی این درس دانشجویان به صورت عملی معاینه ،ت شخیص ،درمان و پیشگیری بیماریهای دامهای کوچک را زیر نظر اساتید انجام خواهند
داد .در صورت امکان و برنامه ریزی اساتید راندهای بالینی برای تشریح و بحث بیماران تشکیل خواهد گردید.
روش ارزشیابی
ارزشیابی مستمر (درصد)

میانترم (درصد)

آزمون نهایی (درصد)

پروژه (درصد)

ارزیابی عملکردی70 :

-

آزمون نوشتاری30:

-

کتب و منابع علمی
1. Maggs D, Miller P, Ofri R. Slatter's fundamentals of veterinary ophthalmology. 5th ed. Elsevier Health
Sciences 2013.
2. Miller WH, Griffin CE, Campbell KL, et al. Muller and Krik’s small animal dermatology. 7th ed. Elsevier
Health Sciences 2013.
3. Ettinger SJ, Feldman EC, Cote E. Textbook of veterinary internal medicine expert consult. 8 th ed.
Philadelphia, USA: Elsevier - Health Sciences Division 2016.
4. Nelson RW, Couto CG. Small animal internal medicine. 5th ed. Elsevier Health Sciences 2014.
5. Schaer M, Gaschen FP. Clinical medicine of the dog and cat. 3rd ed. CRC Press 2016.
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نام درس به فارسی :کارورزی طب بالینی دامهای کوچک 2
نام درس به انگلیسیSmall Animal Clinical Medicine - Rotation 2 :
تعداد واحد

نوع واحد

تعداد ساعات

نظری

عملی

جمع

نظری

عملی

جمع

-

1

1

-

32

32

دروس پیشنیاز

الزامی

تخصصی

انتخابی

کارورزی طب بالینی دامهای کوچک 1

ملزومات مورد نیاز برای ارایه درس

درمانگاه 

کلینیک سیار

آزمایشگاه

سمینار

اهداف درس :آشنائی عملی دانشجویان با روند معاینه ،تشخیص و درمان و پیشگیری بیماریهای داخلی دامهای کوچکزیر نظر اساتید
سرفصل
انجام امور مربوط به طرز پر کردن فرمهای معاینه ،معاینه عملی دامهای بیمار و فراگیری روندهای تشخیصی ،درمانی وپیشگیری دامهای بیمار
مراجعه کننده به بیمارستان دانشکده دامپزشکی زیر نظر اساتید
در طی این درس دانشجویان به صورت عملی معاینه ،تشخیص ،درمان و پیشگیری بیماریهای دامهای کوچک را زیر نظر اساتید انجام خواهند
داد .در صورت امکان و برنامه ریزی اساتید راندهای بالینی برای تشریح و بحث بیماران تشکیل خواهد گردید.
روش ارزشیابی
ارزشیابی مستمر (درصد)

میانترم (درصد)

آزمون نهایی (درصد)

پروژه (درصد)

ارزیابی عملکردی70 :

-

آزمون نوشتاری30:

-

کتب و منابع علمی
1. Maggs D, Miller P, Ofri R. Slatter's fundamentals of veterinary ophthalmology. 5 ed. Elsevier Health
Sciences 2013.
th

2. Miller WH, Griffin CE, Campbell KL, et al. Muller and Kirk’s small animal dermatology. 7th ed. Elsevier
Health Sciences 2013.
3. Ettinger SJ, Feldman EC, Cote E. Textbook of veterinary internal medicine expert consult. 8 th ed.
Philadelphia, USA: Elsevier - Health Sciences Division 2016.
4. Nelson RW, Couto CG. Small animal internal medicine. 5th ed. Elsevier Health Sciences 2014.
5. Schaer M, Gaschen FP. Clinical medicine of the dog and cat. 3rd ed. CRC Press 2016.
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نام درس به فارسی :کارورزی تصویربرداری تشخیصی دامپزشکی 1
نام درس به انگلیسیVeterinary Diagnostic Imaging – Rotation 1 :
تعداد واحد

نوع واحد

تعداد ساعات

نظری

عملی

جمع

نظری

عملی

جمع

-

1

1

-

64

64

دروس پیشنیاز

الزامی

تخصصی

انتخابی

تصویربرداری تشخیصی دامپزشکی

ملزومات مورد نیاز برای ارایه درس

درمانگاه 

کلینیک سیار

آزمایشگاه

سمینار 

اهداف درس :آشنایی کاربردی دانشجویان با تکنیکهای تصویربرداری تشخیصی مورد استفاده در کلینیک تخصصی دامپزشکی دانشکده و
شیوه تشخیص و تفسیر آنها زیر نظر اساتید
توانایی تفسیر نتایج تصویری حاصل از تصویربرداری تشخیصی
سرفصل
آشنایی با دستگاههای رادیولوژی و سونوگرافی
تهیه رادیوگرافهای استاندارد
سونوگرافی دمونستراسیون
مشاهده رادیوگرافها و تصاویر سونوگرافی عوارض ذکر شده در قسمت نظری درس تصویربرداری تشخیصی در دامپزشکی و نحوه نوشتن
گزارش آنها
روش ارزشیابی
ارزشیابی مستمر (درصد)

میانترم (درصد)

75

-

آزمون نهایی (درصد)
نوشتاری و عملکردی25 :

پروژه (درصد)
-

کتب و منابع علمی
1. Thrall DE. Textbook of veterinary diagnostic radiology. 7 ed. Elsevier Health Sciences 2017.
th

2. Kealy JK, McAllister H, Graham JP. Diagnostic radiology and ultrasonography of the dog and cat. 5 th
ed. Elsevier Health Sciences 2011.
3. Butler JA, Colles CM, Dyson SJ, et al. Clinical radiology of the horse. 4th ed. John Wiley & Sons 2017.
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نام درس به فارسی :کارورزی جراحی دامهای کوچک 1
نام درس به انگلیسیSmall Animal Surgery - Rotation 1 :
تعداد واحد

نوع واحد

تعداد ساعات

نظری

عملی

جمع

نظری

عملی

جمع

-

1

1

-

64

64

دروس پیشنیاز

الزامی

تخصصی

انتخابی

جراحی عمومی دامهای کوچک

ملزومات مورد نیاز برای ارایه درس

کلینیک سیار

آزمایشگاه 

درمانگاه 

سمینار 

اهداف درس :کارورزان کلیه وظائف محوله را زیر نظر اساتید انجام خواهند داد.
سرفصل
آشنایی با نحوه تعامل با صاحب دام ،اخذ شرح حال ،تکمیل پرونده و وظایف اعضای مختلف در تیم جراحی.
آشنایی با روشهای مختلف بیهوشی دام در صورت نیاز
چگونگی مانیتورینگ و مراقبت دام بیمار درقبل از جراحی ،درطول و پس از جراحی
آشنایی با روشهای مختلف احیای دام بیمار در صورت لزوم
چگونگی آماده سازی اطاق جراحی و آشنایی الزم با روشهای مختلف استریلیزاسیون موثر و عملی و سریع
روش ارزشیابی
ارزشیابی مستمر (درصد)

میانترم (درصد)

آزمون نهایی (درصد)

پروژه (درصد)

75

-

نوشتاری و عملکردی25 :

-

کتب و منابع علمی
th

1. Fossum TW. Small animal surgery. 4 ed. Elsevier Mosby 2013.
2. Slatter DH. Textbook of small animal surgery. 3rd ed. Elsevier Health Sciences 2002.
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نام درس به فارسی :کارورزی جراحی دامهای کوچک 2
نام درس به انگلیسیSmall Animal Surgery - Rotation 2 :
تعداد واحد

نوع واحد

تعداد ساعات

نظری

عملی

جمع

نظری

عملی

جمع

-

1

1

-

64

64

دروس پیشنیاز

الزامی

تخصصی

انتخابی

کارورزی جراحی دامهای کوچک  1و یا همنیاز

ملزومات مورد نیاز برای ارایه درس

درمانگاه 

کلینیک سیار

سمینار 

آزمایشگاه 

اهداف درس :کارورزان کلیه وظائف محوله را زیر نظر اساتید انجام خواهند داد
سرفصل
هدایت دانشجویان سال پایین تر برای تقسیم وظایف در جراحیهای مختلف
انجام جراحیهای معمول با کمک تیم جراحی و چگونگی کمک موثردر جراحیهای پیچیده در کنار متخصص جراحی
چگونگی برخورد درست و به موقع در انواع شوکهای قبل و پس از جراحی
چگونگی نسخه نویسی و آشنایی با انواع داروهای مختلف به کارگرفته شده در جراحیهای مختلف
روش ارزشیابی
ارزشیابی مستمر (درصد)

آزمون نهایی (درصد)

میانترم (درصد)

75

پروژه (درصد)

نوشتاری و عملکردی25 :

کتب و منابع علمی
1. Fossum TW. Small animal surgery. 4th ed. Elsevier Mosby 2013.
2. Slatter DH. Textbook of small animal surgery. 3rd ed. Elsevier Health Sciences 2002.
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نام درس به فارسی :کارورزی بهداشت و بیماریهای پرندگان 1
نام درس به انگلیسیAvian Health and Diseases – Rotation 1 :
تعداد واحد

نوع واحد

تعداد ساعات

نظری

عملی

جمع

نظری

عملی

جمع

-

1

1

-

32

32

دروس پیشنیاز

الزامی

تخصصی

انتخابی

بهداشت و بیماریهای طیور

ملزومات مورد نیاز برای ارایه درس

درمانگاه 

کلینیک سیار

سمینار

آزمایشگاه 

اهداف درس :تمرین و ممارست دانشجویان در کلینیک و آزمایشگاه بیماریهای طیور و پرندگان زینتیشکاری با اهداف:
الف -آشنایی با انواع بیماریها و استراتژیهای کنترلی مقابله با بیماریهای در واحدهای پرورشی طیور صنعتی -باغ وحش و پرندگان زینتی
ب -آشنایی با روشهای روتین آزمایشگاهی مورد استفاده در تشخیص بیماریهای پرندگان
ج -نسخه نویسی و تمرین گذر از مرحله دانشجویی به مرحله دامپزشک کلینسین
سرفصل
عملی
آشنایی با روشهای مدیریت کلینیک و آزمایشگاه طیور صنعتی – زینتی – شکاری
تکمیل فرمهای اخذ اطالعات در خصوص سابقه بیماری پرندگان مراجعه شده به کلینیک
آشنایی با روشهای تکمیل فرمهای آزمایشگاهی اخذ نمونه و ارسال آن به آزمایشگاههای تشخیص
آشنایی با تشکیل پرونده ،بایگانی اسناد و مدارک دامپزشکی ،نحوه Follow up
آشنایی با مهمترین مسائل و مشکالت مدیریتی طیور صنعتی _ زینتی و شکاری
آرائه توصیههای بهداشتی -مدیریتی در خصوص کنترل و پیشگیری از رایجترین بیماریهای پرندگان
آشنایی با روشهای مقید سازی و معاینه پرندگان زنده ،اصول کالبدگشایی پرندگان ،روشهای نمونهبرداری با توجه به تشخیص مقدماتی
بیماری پرندگان
روش ارزشیابی
حضور در کالس (درصد)

فعالیت کالسی (درصد)

امتحان نهایی (درصد)

سمینار (درصد)

15

25

50

10

کتب و منابع علمی
th

1. Swayne DE. Diseases of poultry. 13 ed. Wiley Blackwell 2013.
2. Pattison M., McMullin PF, Bradbury JM, et al. Poultry diseases. 6th ed. Elsevier Health Sciences 2008.
3. Williams SM, Dufour-Zavala L, Jackwood MW, et al. A laboratory manual for the isolation,
identification and characterization of avian pathogens. 6th ed. American Association of Avian Pathologists
2016.
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4. Owen RL. A practical guide for managing risk in poultry production. 2 nd ed. American Association of
Avian Pathologist 2017.
5. Smith JM. A Review of avian probiotics. J Avian Med Surg 2014; 28(2): 87-94.
6. Murray MF. Biology, medicine, and surgery of south America wild animals. Iowa State University Press
2001.
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نام درس به فارسی :کارورزی بهداشت و بیماریهای پرندگان 2
نام درس به انگلیسیAvian Health and Diseases – Rotation 2 :
تعداد واحد

نوع واحد

تعداد ساعات

نظری

عملی

جمع

نظری

عملی

جمع

-

1

1

-

32

32

دروس پیشنیاز

الزامی

تخصصی

انتخابی

کارورزی بهداشت و بیماریهای طیور  1و یا همنیاز

ملزومات مورد نیاز برای ارایه درس

درمانگاه 

کلینیک سیار

سمینار 

آزمایشگاه 

اهداف درس :تمرین و ممارست دانشجویان در کلینیک و آزمایشگاه بیماریهای طیور و پرندگان زینتیشکاری با اهداف:
الف -آشنایی با انواع بیماریها و استراتژیهای کنترلی مقابله با بیماریهای در واحدهای پرورشی طیور صنعتی -باغ وحش و پرندگان زینتی
ب -آشنایی با روشهای روتین آزمایشگاهی مورد استفاده در تشخیص بیماریهای پرندگان
ج -نسخه نویسی و تمرین گذر از مرحله دانشجویی به مرحله دامپزشک کلینسین
سرفصل
آشنایی با روشهای مدیریت کلینیک و آزمایشگاه طیور صنعتی – زینتی – شکاری
تکمیل فرمهای اخذ اطالعات در خصوص سابقه بیماری پرندگان مراجعه شده به کلینیک
آشنایی با روشهای تکمیل فرمهای آزمایشگاهی اخذ نمونه و ارسال آن به آزمایشگاههای تشخیص
آشنایی با تشکیل پرونده ،بایگانی اسناد و مدارک دامپزشکی ،نحوه Follow up
آشنایی با مهمترین مسائل و مشکالت مدیریتی طیور صنعتی _ زینتی و شکاری
آرائه توصیههای بهداشتی -مدیریتی در خصوص کنترل و پیشگیری از رایجترین بیماریهای پرندگان
آشنایی با روشهای مقید سازی و معاینه پرندگان زنده ،اصول کالبدگشایی پرندگان مرده ،روشهای نمونه برداری با توجه به تشخیص
مقدماتی بیماری پرندگان
روش ارزشیابی
حضور در کالس (درصد)

فعالیت کالسی (درصد)

امتحان نهایی (درصد)

سمینار (درصد)

15

25

50

10

کتب و منابع علمی
th

1. Swayne DE. Diseases of poultry. 13 ed. Wiley Blackwell 2013.
2. Pattison M., McMullin PF, Bradbury JM, et al. Poultry diseases. 6th ed. Elsevier Health Sciences 2008.
3. Williams SM, Dufour-Zavala L, Jackwood MW, et al. A laboratory manual for the isolation,
identification and characterization of avian pathogens. 6th ed. American Association of Avian Pathologists
2016.
4. Owen RL. A practical guide for managing risk in poultry production. 2nd ed. American Association of
Avian Pathologist 2017.
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5. Smith JM. A Review of avian probiotics. J Avian Med Surg 2014; 28(2): 87-94.
6. Murray MF. Biology, medicine, and surgery of south America wild animals. Iowa State University Press
2001.
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نام درس به فارسی :کارورزی آزمایشگاه تشخیص بالینی 1
نام درس به انگلیسیClinical Diagnostic Laboratory - Rotation 1 :
تعداد واحد

نوع واحد

تعداد ساعات

نظری

عملی

جمع

نظری

عملی

جمع

-

1

1

-

64

64

دروس پیشنیاز

تخصصی

الزامی

انتخابی

آسیبشناسی اختصاصی

ملزومات مورد نیاز برای ارایه درس

درمانگاه 

کلینیک سیار

آزمایشگاه 

سمینار 

اهداف درس:آشنایی و مهارت در انجام آزمایشهای خونشناسی و بیوشیمی بالینی در آزمایشگاههای درمانگاه دامهای کوجک و بزرگ
تفسیر نتایج آزمایشگاهی بیماران ارجاعی به آزمایشگاه زیر نظر اساتید
سرفصل
خون شناسی
انجام آزمایشهای درخواستی بر روی موارد ارجاعی به درمانگاه
نحوه رنگ آمیزی گسترشهای خونی (رنگ آمیزی رومانوفسکی و حیاتی) روشهای دستی و دستگاه شمارش گر الکترونیک (Cell
)counter
شمارش گلبولهای سفید  ،قرمز
اندازهگیری هماتوکریت و هموگلوبین
شمارش تفکیکی گلبولهای سفید
بررسیهای ریختشناسی گلبولهای قرمز و سفید
شمارش رتیکولوسیتها
بررسی گسترشهای حاصله از مغز استخوان
اندازهگیری پروتئین تام و فیبرینوژن (روش رفراکتومتری)
بررسی حضور انگلهای خونی در گسترشهای خونی
آشنایی با چگونگی گزارش اختالالت خونی مشاهده شده
تفسیر نتایج آزمایشگاهی بیماران ارجاعی در مقایسه با حد مرجع
بیوشیمی بالینی
اندازهگیری اوره ،کراتینین و اسید اوریک و آزمایش کامل ادرار
اندازهگیری فعالیت ترانس آمینازها وفسفاتاز قلیایی
اندازهگیری کلسترول و انواع بیلیروبین
اندازهگیری فعالیت آلفا آمیالز  ،لیپاز
اندازهگیری گلوکز وتری گلیسریدها
اندازهگیری پروتئینها (پروتئین تام ،آلبومین ،گلوبولینها)
اندازهگیری ،پتاسیم و کلر
اندازهگیری کلسیم  ،فسفر و منیزیم
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تفسیر نتایج آزمایشگاهی بیماران ارجاعی در مقایسه با حد مرجع
روش ارزشیابی
)پروژه (درصد

)آزمون نهایی (درصد

)میانترم (درصد

50:آزمون نوشتاری یا عملی

بررسی عملکرد دانشجو
(نحوه انجام آزمایشها و
50 :)فراگیری

)ارزشیابی مستمر (درصد

کتب و منابع علمی
1. Thrall MA, Weiser G, Allison R, et al. Veterinary hematology and clinical chemistry. 2 ed. USA: John
Wiley & Sons 2012.
nd

2. Weiss DJ, Wardrop KJ. Schalm's veterinary hematology. 6th ed. USA: John Wiley & Sons 2010.
3. Latimer KS. Dancan and Prasse’s veterinary laboratory medicine clinical pathology. 5 th ed. USA: John
Wiley & Sons 2011.
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نام درس به فارسی :کارورزی کالبدگشایی تشخیصی 1
نام درس به انگلیسیVeterinary Necropsy – Rotation 1 :
تعداد واحد

نوع واحد

تعداد ساعات

نظری

عملی

جمع

نظری

عملی

جمع

-

1

1

-

32

32

دروس پیشنیاز

الزامی

تخصصی

انتخابی

اصول کالبدگشایی و نمونهبرداری
کلینیک سیار

ملزومات مورد نیاز برای ارایه درس

درمانگاه 

آزمایشگاه 

سمینار 

اهداف درس :تشویق کارورزان برای انجام کالبدگشایی ،آموزش رعایت نکات ایمنی و بهداشتی ،آموزش اصول نمونهبرداری و چگونگی
ارسال نمونه آزمایشگاههای تشخیصی
سرفصل
آشنایی با روش استان دارد باز کردن سگ و گربه و حیوانات بزرگ مانند گاو و اسب و مشاهده و تشخیص تغییرات سالم از مرضی
شرکت در کنفرانس
شرکت در جلسات موارد کلینیکی که با تلف شدن حیوان همراه بوده و بحث و میز گرد در مورد روشهای کالبدگشایی  ،نمونهبرداری و
تشخیص بیماریهای آنها
روش ارزشیابی
میانترم (درصد)

آزمون نهایی (درصد)

ارزشیابی مستمر (درصد)

بررسی عملکرد دانشجو50 :

آزمون نوشتاری یا عملی50:

پروژه (درصد)

کتب و منابع علمی
1. Maxie G. Jubb, Kennedy & Palmer’s pathology of domestic animals. 6 ed. 3-Volume Set. Elsevier
Health Sciences 2015.
th

2. Zachary JF. Pathologic basis of veterinary diseases. 6th ed. Elsevier Health Sciences 2017.
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نام درس به فارسی :کارورزی جراحی دامهای بزرگ 1
نام درس به انگلیسیLarge Animal Surgery – Rotation 1 :
تعداد واحد

نوع واحد

تعداد ساعات

نظری

عملی

جمع

نظری

عملی

جمع

-

1

1

-

64

64

دروس پیشنیاز

الزامی

تخصصی

انتخابی

جراحی عمومی دامهای بزرگ

ملزومات مورد نیاز برای ارایه درس

کلینیک سیار

آزمایشگاه 

درمانگاه 

سمینار 

اهداف درس :کارورزان کلیه وظایف محوله را زیر نظر اساتید کشیک انجام خواهند داد.
سرفصل
آشنایی با نحوه تعامل با صاحب دام ،اخذ شرح حال ،تکمیل پرونده و وظایف اعضای مختلف در تیم جراحی.
انجام روشهای مختلف انقیاد فیزیکیشیمیایی ،بیحسی و بیهوشی در دامهای بزرگ
مانیتورینگ و مراقبت از دام بیمار قبل ،در طول و پس از جراحی
انجام روشهای مختلف احیائ دام بیمار و کارگذاری آنژیوکت در گونههای مختلف دامهای بزرگ
چگونگی آمادهسازی اتاق عمل و کمک به جراح در تمامی مراحل عمل
روش ارزشیابی
ارزشیابی مستمر (درصد)

آزمون نهایی (درصد)

میانترم (درصد)

75

پروژه (درصد)

آزمون نوشتاری یا عملی25 :

کتب و منابع علمی
th

1. Auer JA, Stick JA. Equine surgery. 4 ed. Elsevier/Saunders 2012.
2. Fubini SL, Ducharme N. Farm animal surgery. 2nd ed. Elsevier Health Sciences 2016.
3. Oehme FW. Textbook of large animal surgery. 2nd ed. Williams & Wilkins 1988.
4. Hendrickson DA, Baird AN. Turner and McIlwraith’s techniques in large animal surgery. 4 th ed. John
Wiley & Sons 2013.
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نام درس به فارسی :کارورزی جراحی دامهای بزرگ 2
نام درس به انگلیسیLarge Animal Surgery – Rotation 2 :
تعداد واحد

نوع واحد

تعداد ساعات

نظری

عملی

جمع

نظری

عملی

جمع

-

1

1

-

64

64

دروس پیشنیاز

الزامی

تخصصی

انتخابی

کارورزی جراحی دامهای بزرگ  1و یا همنیاز

ملزومات مورد نیاز برای ارایه درس

درمانگاه 

کلینیک سیار

سمینار 

آزمایشگاه

اهداف درس :کارورزان کلیه وظایف محوله را زیر نظر اساتید کشیک انجام خواهند داد
سرفصل
چگونگی استفاده عملی از روشهای مختلف بیهوشی تزریقی در بیمارستان و فیلد و چگونگی به کارگیری بیهوشی استنشاقی
استفاده از دستگاههای مختلف مانیتورینگ در اطاق عمل به خصوص در اسب
آشنایی با مکانیسم داروهای اورژانس در مواقع ضروری
آشنایی با روشهای مختلف پانسمان و بی حرکت سازی اندامهای بیمار در صورت لزوم
آشنایی عملی با روشهای مختلف مایع درمانی و میزان و چگونگی به کار گیری انواع سرمهای درمانی
روش ارزشیابی
ارزشیابی مستمر (درصد)

آزمون نهایی (درصد)

میانترم (درصد)

75

پروژه (درصد)

آزمون نوشتاری یا عملی25 :

کتب و منابع علمی
th

1. Auer JA, Stick JA. Equine surgery. 4 ed. Elsevier/Saunders 2012.
2. Fubini SL, Ducharme N. Farm animal surgery. 2nd ed. Elsevier Health Sciences 2016.
3. Oehme FW. Textbook of large animal surgery. 2nd ed. Williams & Wilkins 1988.
4. Hendrickson DA, Baird AN. Turner and McIlwraith’s techniques in large animal surgery. 4 th ed. John
Wiley & Sons 2013.
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نام درس به فارسی :کارورزی مامایی 1
نام درس به انگلیسیTheriogenology - Rotation 1 :
تعداد واحد

نوع واحد

تعداد ساعات

نظری

عملی

جمع

نظری

عملی

جمع

-

1

1

-

32

32

تخصصی

الزامی

انتخابی

بیماریهای تولیدمثل و اورام پستان

دروس پیشنیاز

ملزومات مورد نیاز برای ارایه درس

کشتارگاه 

کلینیک سیار

درمانگاه 

آزمایشگاه 

سمینار 

اهداف درس :ورزیده شدن دانشجویان با نحوه پذیرش معاینه و درمان بیماران ارجاعی به بیمارستان یا بیماران در موارد سیاری به
دامپروریها زیر نظراساتید
سرفصل
در این درس دانشجویان کارورز زیر نظر استاد کشیک و دستیار گروه مامایی و بیماریهای تولیدمثل با موارد ذیل آشنا می شوند:
اخذ سابقه و تاریخچه از بیمار یا گله
انجام معاینات بر روی کیس بیمار زیر نظر دســتیار و عضــو هیئت علمی کشــیک (بررســی ظاهری معاینات بالینی الزم منجمله توش رکتال،
اولتراسونوگرافی دستگاه تولید مثل ،واژینوسکوپی ،خونگیری ،سیتولوژی واژن و رحم بیوپسی از رحم ،اندوسکوپی رحم در مادیان و ...در موارد
لزوم
تشخیص عارضه بر اساس یافتههای بالینی و پاراکلینیکی ،تشخیص تفریقی با سایر عارضههای مشابه
نحوه نسخه نویسی و درمان عارضه
پیگیری وضعیت کیس بیمار و یا گله

الزم است که حداقل نیمی از کل جلسات درس کارورزی  1در کشتارگاه دام برگزار شود.
روش ارزشیابی
ارزشیابی مستمر (درصد)

میانترم (درصد)

آزمون نهایی (درصد)

50

-

آزمونهای نوشتاری50 :

پروژه (درصد)

کتب و منابع علمی:
1. Noakes DE. Arthur's veterinary reproduction and obstetrics. 9 ed. Elsevier Health Sciences 2009.
th

2. McKinnon AO, Squires EL, Vaala WE, et al. Equine reproduction. 2nd ed. John Wiley & Sons 2011.
3. Youngquist RS, Threlfall WR. Current therapy in large animal theriogenology. 2nd ed. Saunders Elsevier
2007.
4. Pycock J, Samper JC, McKinnon AO. Current therapy in equine reproduction. Elsevier Health Sciences
2006.
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5. Constable PD, Hinchcliff KW, Done SH, et al. Veterinary medicine: A textbook of the diseases of cattle,
horses, sheep, pigs and goats. 11th ed. Elsevier Health Sciences 2016.
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نام درس به فارسی :کارورزی مامایی 2
نام درس به انگلیسیTheriogenology- Rotation 2 :
تعداد واحد

نوع واحد

تعداد ساعات

نظری

عملی

جمع

نظری

عملی

جمع

1

1

2

16

32

48

تخصصی

الزامی

انتخابی

کارورزی مامایی  1و یا همنیاز

دروس پیشنیاز

ملزومات مورد نیاز برای ارایه درس

کشتارگاه 

کلینیک سیار

درمانگاه 

آزمایشگاه 

سمینار 

اهداف درس :این درس ادامه درس کارورزی  1است که هدف آن ورزیده شدن دانشجویان با نحوه پذیرش ،معاینه و درمان بیماران ارجاع
شده به بیمارستان یا بیماران در موارد سیاری به دامپروریها و نیز آموزش کارورزان سال پایین (کارورزی )1در کنار کارورزان سال باالتر می
باشد
سرفصل
در این درس دانشجویان کارورز زیر نظر استاد کشیک و دستیار گروه مامایی و بیماریهای تولیدمثل با موارد ذیل آشنا می شوند:
اخذ سابقه و تاریخچه از بیمار یا گله
انجام معاینات بر روی کیس بیمار زیر نظر دســتیار و عضــو هیئت علمی کشــیک (بررســی ظاهری معاینات بالینی الزم منجمله توش رکتال،
اولتراسونوگرافی دستگاه تولید مثل ،واژینوسکوپی ،خونگیری ،سیتولوژی واژن و رحم بیوپسی از رحم ،اندوسکوپی رحم در مادیان و ...در موارد
لزوم
تشخیص عارضه بر اساس یافتههای بالینی و پاراکلینیکی ،تشخیص تفریقی با سایر عارضههای مشابه
نحوه نسخه نویسی و درمان عارضه
پیگیری وضعیت کیس بیمار و یا گله
روش ارزشیابی
ارزشیابی مستمر (درصد)

میانترم (درصد)

50

آزمون نهایی (درصد)

پروژه (درصد)

آزمونهای نوشتاری50 :

کتب و منابع علمی
1. Noakes DE. Arthur's veterinary reproduction and obstetrics. 9 ed. Elsevier Health Sciences 2009.
th

2. McKinnon AO, Squires EL, Vaala WE, et al. Equine reproduction. 2nd ed. John Wiley & Sons 2011.
3. Youngquist RS, Threlfall WR. Current therapy in large animal theriogenology. 2nd ed. Saunders Elsevier
2007.
4. Pycock J, Samper JC, McKinnon AO. Current therapy in equine reproduction. Elsevier Health Sciences
2006.
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5. Constable PD, Hinchcliff KW, Done SH, et al. Veterinary medicine: A textbook of the diseases of cattle,
horses, sheep, pigs and goats. 11th ed. Elsevier Health Sciences 2016.
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س فص
ر ل ردوس

ردوس انتخابي ()Elective
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عنوان درس به فارسی :کالبدشناسی حیوانات آزمایشگاهی
عنوان درس به انگلیسیAnatomy of Laboratory Animals :
تعداد واحد

نوع واحد

تعداد ساعات

نظری

عملی

جمع

نظری

عملی

جمع

-

1

1

-

1

32

دروس پیشنیاز

تخصصی

الزامی

انتخابی 

آناتومی سیستماتیک

ملزومات مورد نیاز برای ارایه درس

درمانگاه

سفر علمی

آزمایشگاه 

سمینار

اهداف درس :آشنایی با کالبدشناسی حیوانات آزمایشگاهی به ویژه نکات کاربردی که در فراگیری و فهم کارهای پژوهشی و آموزشی ضرورت
دارد
سرفصل
مقدمه و تعاریف (اهمیت فراگیری کالبدشناسی حیوانات آزمایشگاهی ،خصوصیات و طبقهبندی آنها و نحوه پرورش و نگهداری)
کالبد شناسی دستگاه حرکتی (تشریح استخوانبندی محوری و اندامهای قدامی و خلفی ،عضالت و مفاصل بدن)
کالبد شناسی دستگاه تنفس (تشریح حفره بینی ،سینوسها ،حلق ،حنجره ،نای ،پردههای جنب و ریهها)
دستگاه گردش خون و لنف (تشریح قلب ،سرخرگها ،سیاهرگها ،تیموس ،گرههای لنفی ،مجاری لنفی و طحال)
کالبد شناسی دستگاه گوارش (تشریح دهان ،غدد بزاقی ،حلق ،مری ،معده ،پردههای صفاقی ،رودههای باریک ،رودههای بزرگ ،لوزالمعده ،کبد و
کیسه صفرا)
کالبد شناسی دستگاه ادراری و تناسلی (تشریح کلیهها  ،حالب ،مثانه ،پیشابراه ،تخمدان ،لوله رحمی ،رحم ،واژن ،فرج ،بیضهها ،غدد ضمیمه
جنسی و آلت تناسلی)
دستگاه عصبی (تشریح مغز و نخاع)
اندامهای حسی (تشریح چشم و گوش)
اندامهای دورن ریز (تشریح تیروئید ،پاراتیروئید ،غده فوق کلیه ،هیپوفیز)
تشریح پوست و ضمایم و ویژه گیهای سطحی و ظاهری
تشخیص جنسیت و آبستنی
روش ارزشیابی
ارزشیابی مستمر (درصد)

آزمون نهایی (درصد)

میانترم (درصد)

پروژه (درصد)

آزمون نوشتاری50 :
آزمون عملی50 :
کتب و منابع علمی
1. Popesko P, Rajtova V, Horak J. A color atlas of anatomy of small laboratory animals. Vol I. London,
UK: WB Sunders 2003.
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2. Popesko P, Rajtova V, Horak J. A color atlas of anatomy of small laboratory animals. Vol II. London,
UK: WB Sunders 2003.
3. Smallwood, JE. A guided tour of veterinary anatomy. Philadelphia, USA: WB Sunders 1992.
4. Constantinescu GM.Comparative anatomy of the mouse and rat: A color atlas and text. USA: Am Assoc
Lab Anim Sci 2011.
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نام درس به فارسی :مبانی و کاربردهای سلولهای بنیادی
نام درس به انگلیسیPrinciples and Applications of Stem Cells :
تعداد واحد

نوع واحد

تعداد ساعات

نظری

عملی

جمع

نظری

عملی

جمع

1

-

1

16

-

16

دروس پیشنیاز

تخصصی

الزامی

انتخابی 

بافتشناسی 2

ملزومات مورد نیاز برای ارایه درس

درمانگاه

سفر علمی

آزمایشگاه 

سمینار

اهداف درس:
فهم بیولوژی پایه سلولهای بنیادی توصیف
تفاوتها و مشابهتهای جمعیت سلولهای بنیادی و پیش ساز
موارد بالینی استفاده از سلولهای بنیادی و مشتقات آنها (طب باز ساختی و تعدیل واکنشهای ایمنی)
آشنایی با اصول کلی کشت سلول
سرفصل
بیولوژی پایه سلولهای بنیادی
انواع سلولهای بنیادی (از قبیل جنینی ،بزرگسال)
سلولهای بنیادی ونقش آنها در تعدیل پاسخهای ایمنی
مولکولها و عوامل موثر بر تنظیم تمایز سلولهای بنیادی
جداسازی ،تکثیر و دسترسی ژنتیکی سلولهای بنیادی
اصول طب بازساختی
ایمنی زیستی
سلولهای بنیادی سرطان و اهمیت آنها
اصول و مبانی کشت سلول
روش ارزشیابی
ارزشیابی مستمر (درصد)

میانترم (درصد)

آزمون نهایی (درصد)

15

-

آزمونهای نوشتاری75 :

پروژه
(درصد)

کتب و منابع علمی
1. Vertes AA, Qureshi N, Caplan AI, et al. Stem cells in regenerative medicine: science, regulation and
business strategies. USA: John Wiley & Sons 2015.
2. Malemud, CJ, Alsberg E. Mesenchymal stem cells and immunomodulation. USA: Springer International
Publishing 2016.
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3. Paul WE. Fundamental immunology. USA: Wolters Kluwer 2015.
.) برنامههای کشوری واکسیناسیون (سازمان دامپزشکی.4
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نام درس به فارسی :روشهای تشخیص مولکولی
نام درس به انگلیسیMolecular Diagnostic Methods :
تعداد واحد

نوع واحد

تعداد ساعات

نظری

عملی

جمع

نظری

عملی

جمع

1

1

2

16

32

48

دروس پیشنیاز

تخصصی

الزامی

انتخابی 

مبانی بیولوژی سلولی و مولکولی

ملزومات مورد نیاز برای ارایه درس

کارگاه

سفر علمی

آزمایشگاه 

اهداف درس :آشنایی با کاربرد و روشهای تشخیص مولکولی عوامل بیولوژیک
سرفصل
نظری
مروری بر ساختار و عملکرد اسیدهای نوکلئیک
روشهای استخراج اسیدهای نوکلئیک
واکنش زنجیرهای پلیمراز و انواع آن
الکتروفورز  DNAو انواع آن
چندشکلی طولی قطعات محدود شونده ()RFLP
تکنیک  PCRکمی ()Quantitative PCR or Real or Real-time PCR
پالسمیدها و کاربرد آنها در کلونینگ DNA
توالییابی  DNAو درخت فیلوژنتیک
کاربرد تکنیکهای مولکولی در تشخیص عوامل بیماری زا
عملی
روشهای استخراج اسیدهای نوکلئیک و اندازه گیری مقدار و خلوص آن
اصول واکنش زنجیرهای پلیمراز ()PCR
انواع تکنیکهای )nested-PCR ،Multiplex-PCR ،Real-time PCR ،PCR (RT-PCR
الکتروفورز ژل و تصویربرداری DNA
آنالیز Real-time PCR
استخراج پالسمید
برش آنزیمی  DNAبا استفاده از آنزیمهای اندونوکلئاز ()RFLP
کلونینگ DNA
توالی یابی و نحوه آنالیز توالیهای نوکلئوتیدی با استفاده از نرم افزارهای بیوانفورماتیک
آشنایی با بانک ژن در NCBI
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سمینار

روش ارزشیابی
)پروژه (درصد

)آزمونهای نهایی (درصد

)میانترم (درصد

)ارزشیابی مستمر (درصد

80 آزمونهای نوشتاری

20

کتب و منابع علمی
1. Green MR, Sambrook J, Sambrook J. Molecular cloning: A laboratory manual. 4 ed. USA: Cold Spring
Harbor Laboratory Press 2012.
th

2. Kessler HH. Molecular diagnostics of infectious diseases. 3rd ed. de Gruyter 2014.
3. Pestana EA, Belak S, Diallo A, et al. Early, rapid and sensitive veterinary molecular diagnostics - real
time PCR applications. Springer Science & Business Media 2010.
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نام درس به فارسی :داروهای دامپزشکی و بهداشت عمومی
نام درس به انگلیسیVeterinary Drugs and Public Health :
تعداد واحد

نوع واحد

تعداد ساعات

نظری

عملی

جمع

نظری

عملی

جمع

2

-

2

32

-

32

دروس پیشنیاز

تخصصی

الزامی

انتخابی 

فارماکولوژی2

ملزومات مورد نیاز برای ارایه درس

درمانگاه

سفر علمی

آزمایشگاه

سمینار

اهداف درس:آشنایی با نقش ،جایگاه واثرات داروهای دامپزشکی در بهداشت عمومی جامعه
سرفصل
موارد استفاده از داروهای دامپزشکی و تاثیرات آنها در بهداشت عمومی (کلیات)
اهمیت و خطرات ناشی از باقیمانده دارویی
مالحظات فارماکوکینتیک و زمان قطع دارو
بقایای داروهای ضد باکتریایی
مقاومت دارویی
آلرژی دارویی
آشنایی با اثرات سرطانزایی ،جهشزایی و ناقص الخلقهزایی داروها
اثرات متفرقه داروها
آنالیز و ارزیابی باقیماندهها ،تستهای سریع و تستهای تکمیلی
بقایای دارویی در مواد غذایی (گوشت ،شیر ،تخم مرغ و  )...حداکثر مقدار باقیمانده ( )MRLSو میزان تحمل
سیستم نظارت بر بقایای دارویی و سالمت غذا آشنایی با کمیته  Codex Alimentariusو دستورالعملهای آن در مورد بقایای داروهای
دامپزشکی
عوارض مصرف داروهای دامپزشکی در انسان
فواید و کاربرد داروهای دامپزشکی در بهداشت عمومی
روش ارزشیابی
ارزشیابی مستمر (درصد)

میانترم (درصد)

آزمون نهایی (درصد)

-

آزموهای نوشتاری100:

پروژه (درصد)

کتب و منابع علمی
1. Reviere E, Papich MG. Veterinary pharmacology and therapeutics. USA: Blackwell Publishing 2009.
2. National Research Council. The use of drugs in food animals: Benefits and risks. USA: National
Academy Press 1999.
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3. Cunningham F, Elliott J, Lees P. Comparative and veterinary pharmacology. UK: Springer Science &
Business Media 2010.
4. Plumb DC. Plumb's veterinary drug handbook. 8th ed. USA: John Wiley & Sons 2015.
5. Katzung BG, Trevor AJ. Basic and clinical pharmacology. 13th ed. USA: McGraw Hill Professional
2014.
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نام درس به فارسی :واکسنها و ترکیبات بیولوژیک
نام درس به انگلیسیVaccines and Biological Compunds :
تعداد واحد

نوع واحد

تعداد ساعات

نظری

عملی

جمع

نظری

عملی

جمع

1

-

1

16

-

16

دروس پیشنیاز

تخصصی

الزامی

انتخابی 

ایمنیشناسی بنیادی ،فارماکولوژی 2

ملزومات مورد نیاز برای ارایه درس

درمانگاه

سفر علمی

آزمایشگاه 

سمینار

اهداف درس :آشنایی با اصول اهمیت  ،منشاء تهیه و چگونگی کاربرد واکسنها و مواد بیولوژیک در دامپزشکی
سرفصل
آشنایی با کلیات و اصطالحات بیولوژیک در مورد واکسنها و فراوردههای بیولوژیک در دامپزشکی
انواع واکسنها :واکسنهای کشته ،تخفیف حدت یافته ،واکسنها ی تحت واحدی ،واکسنهای نوترکیب ،واکسنهای اسید نوکلئیک و......
ادجوانتها
اصول و مبانی ساخت ،توزیع و مصرف واکسن در دامها
برنامه واکسیناسیون در دام و طیور (با تاکید بر تصویهها و رهیافتهای کشوری در مبارزه با بیماریهای واگیر)
ایمنی زیستی (قوانین و مقررات کنترل فراوردههای بیولوژیک)
دالیلشکست واکسیناسیون و راه کارهای مقابله با آن
عوارض واکسیناسیون
سرم درمانی و عوارض احتمالی در دامپزشکی
سایر فراوردههای بیولوژیک (از قبیل داروها و سایتوکاینها)
روش ارزشیابی
ارزشیابی مستمر (درصد)

میانترم (درصد)

15

-

آزمون نهایی (درصد)
آزموهای نوشتاری75 :

پروژه (درصد)
10

کتب و منابع علمی
1. Thomas S. Rickettsiales: Biology, molecular biology, epidemiology, and vaccine development. Springer
International Publishing 2016.
2. Skwarczynski M, Toth I. Micro and nanotechnology in vaccine development. Elsevier Science 2016.
3. Tizard IR.Veterinary immunology. Philadelphia, USA: Elsevier/Saunders 2012.
4. Paul WE. Fundamental immunology. USA: Wolters Kluwer 2015.

 .5نحوه ساخت سرمها ،برنامه های کشوری واکسیناسیون (سازمان دامپزشکی).
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 .6برنامههای کشوری واکسیناسیون ( سازمان دامپزشکی).
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عنوان درس به فارسی :مدیریت کنترل و پیشگیری در بیماریهای انگلی
عنوان درس به انگلیسیManagement of Prevention and Control in Parasitic Infections :
تعداد واحد

نوع واحد

تعداد ساعات

نظری

عملی

جمع

نظری

عملی

جمع

1

-

1

16

-

16

دروس پیشنیاز

تخصصی

انتخابی 

الزامی

دروس انگلشناسی و بیماریها

ملزومات مورد نیاز برای ارایه درس

کارگاه

سفر علمی

سمینار

آزمایشگاه

اهداف درس :درک و فهم اهمیت پیشــگیری و کنترل بیماریهای انگلی ،مفاهیم مرتبط با چگونگی مدیریت و برخورد با آنها بر اســاس
منابع جهانی و دستورالعملهای کشوری
سرفصل
تعریف مفاهیم کنترل و حذف و ریشهکنی و مصادیق مربوطه ،کنترل و پیشگیری از بیماریهای کرمی بازپدید و نوپدید ،کنترل و پیشگیری از
بیماریهای ناشی از انگلهای کرمی مشترک منتقله از آب ،غذا و بندپایان ،کنترل و پیشگیری در بیماریهای انگلی ناشی از تکیاختهها و بند
پایان باز پدید و نوپدید ،کنترل و پیشگیری از بیماریهای انگلی تکیاختهها و بندپایان مشترک و منتقله از غذا آب و بندپایان ،تاثیر خشکسالی
در کنترل و پیشگیری از بیماریهای انگلی ،ارزیابی خسارتهای اقتصادی بیماریهای انگلی در جهان و ایران ،طراحی برنامههای کنترل
بیماریهای انگلی
روش ارزشیابی
ارزشیابی مستمر (درصد)
20

آزمونهای نهایی (درصد)

میانترم (درصد)

پروژه (درصد)

آزمونهای نوشتاری80:

-

کتب و منابع علمی
 . 1عزیزی فریدون ،حاتمی حسین ،جانقربانی محسن .اپیدمیویولوژی و کنترل بیماریهای شایع در ایران .اشتیاق .1379
 .2دستورالعمل های مرکز مدیریت بیماریهای وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی.
3. Kayne S, Jepson M. Veterinary pharmacology. UK: Pharmaceutical Press 2004.
4. Laxminarayan R, Mills AJ, Breman JG. Advancement of global helth: Key messages from the disease
control priortites project. UK: Lancent 2006.
5. Martin SW, Meek AH, Willeberg P. Veterinary epidemiology: Principles and methods. Iowa State
University Press 1987.
6. Permin A, Hansen Jorgen W. Epidemiology, diagnosis and control of poultry parasites. Italy: FAO
Animal Health Manual 1998.
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نام درس به فارسی :بهداشت و پرورش ماهیان زینتی
نام درس به انگلیسیHealth and Diseases of Ornamental Fish :
تعداد واحد

نوع واحد

تعداد ساعات

نظری

عملی

جمع

نظری

عملی

جمع

1/5

0/5

2

24

16

40

دروس پیشنیاز

تخصصی

الزامی

انتخابی 

تکثیر و پرورش ماهی

ملزومات مورد نیاز برای ارایه درس

کارگاه 

سفر علمی 

آزمایشگاه 

سمینار

اهداف درس :آشـــنایی با انواع بیماریها ی ماهیان زینتی و آکواریومی و نحوه تشـــخیص و پیشـــگیری و درمان آنها و نیز مدیریت
بهدا شتی کارگاه ها و مزارع تکثیر و پرورش ماهیان زینتی .با توجه به اینکه افزایش عالقة عمومی به نگهداری ماهیان زینتی در منازل در
آکواریومها ی خانگی و یا نگهداری ماهیان زینتی اســتخری نظیر کوی و گلدفیش در حوضهای منازل یا باغها منجر به توســعة بســیار
وسیع صنعت تولید ماهیان زینتی در جهان و ایران شده است و هر روز بر تعداد افرادی که در این صنعت وارد می شوند افزوده می شود،
لزوم آ شنایی دامپز شکان با آناتومی ،تنوع و د سته بندی و نحوۀ تکثیر و پرورش ماهیان زینتی که ب سیار هم متنوع می با شند ،اح ساس
می شود .هدف از سرفصلهای این درس ،تربیت دامپزشکان وارد به امر تکثیر و پرورش ماهیان زینتی است که بتوانند با تکثیر و پرورش
و نیازهای تغذیه ای این ماهیها و خصوصیات فیزیکوشیمیایی آب مورد نیاز برای گونههای رایج به خصوص گونههای رایج در ایران آشنا
بشوند و بتوانند از این مسائل در تشخیص بیماریها به همراه درس بیماریهای ماهیهای زینتی استفاده کنند.
سرفصل
نظری
آناتومی و فیزیولوژی
صنعت و تجارت ماهیان زینتی
نحوۀ حمل و نقل ماهیان زینتی
تجهیزات الزم برای راه اندازی آکواریوم آب شیرین و شور
نصب و راه اندازی آکواریوم آب شیرین و شور
فاکتورهای فیزیکوشیمیایی آب آکواریوم
نحوۀ راه اندازی سالن پرورش ماهیان زینتی آب شیرین
آشنایی با گونههای رایج ماهیان زینتی آب شور در ایران (دلقک ماهی  ،آنجل ،جراح ماهیها ،شیرماهی و اسب آبی و )......
آشنایی با گونههای رایج ماهیان زینتی آب شیرین در ایران (شامل گوپی ،دم شمشیری ،پالتی ،کوی ،گلدفیش ،تترا نئون ،لوچ دلقک ،زبرا ،روح
ماهی ،لجن خوارها ،گربه ماهی آفریقایی ،رد الین ،پافر ،آنجل ،دیسکس ،اسکار ،فالور هورن ،گربه ماهی وارونه ،شارک رنبو ،سیلور شارک،
گورامیها  ،پرت ،سورم ،پوزه دراز یا خرطوم ماهی ،آروانا سیلور و کوتوله ،رد تیل ،پولی ،پنگوسیهای آلبینو و گیاه خوار و گوشت خوار،
کوریدوراسها ،سیلور دالر ،سیچالیدهای آمریکایی و آفریقایی ،اسکات ،سفره ماهیها ،وایت ویدو و کالر ویدو ،ماهیان رنگین کمانی و ).......
آشنایی با واریتههای مختلف گلدفیش
آشنایی با واریتههای مختلف کوی
اصول ژنتیک پایه گلدفیش برای تکثیر
تکثیر و پرورش انواع گلدفیش
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تکثیر و پرورش ماهی کوی
تکثیر و پرورش سیچالید ماهیان (شامل :دیسکس ،آنجل ،فالور هورن ،سورم ،اسکار و )......
تکثیر و پرورش ماهیان زندهزا (شامل :گوپی ،پالتی ،دم شمشیری و).....
تکثیر و پرورش گورامیها و فایتر
تشخیص جنسیت در ماهیان زینتی (زنده زاها ،فایتر ،فالورهورن ،گلدفیش ،کوی ،گورامیها و )....
تغذیة ماهیان زینتی،
گیاهان آکواریومی (بیولوژی طبیعی گیاهان ،انتخاب و کاشت ،گونههای رایج و متداول ،نور ،تغذیه ،تکثیر ،نگهداری ،انتخاب ماهیان مناسب
برای آکواریومهای دارای گیاه)
بیمهرگان آبزی
عملی
نحوه محاســبه دوز درمانی انواع داروهای مورد اســتفاده در درمان بیماریهای انگلی ،قارچی و باکتریایی ،بررســی روشهای تشــخیص و درمان
نمونههای بیمار ماهیان زینتی در آزمایشگاه ،بازدید از مزارع ،مراکز و کارگاههای پرورشی ماهیان زینتی و بررسی مشکالت بهداشتی و بیماری
مزارع مربوطه.
کتب و منابع علمی
 .1رحمتی هوالسو هومن ،ابراهیمزاده موسوی حسینعلی ،طاهریمیرقائد علی و همکاران .راهنمای کاربردی مصور در تشخیص بیماریهای
ماهیان زینتی .چاپ دوم .انتشارات دانشگاه تهران .1396
 .2ستاری مسعود ،فرامرزی نوید .بهداشت ماهی .جلد دوم .انتشارات دانشگاه گیالن .1378
3. Roberts RJ. Fish pathology. 4th ed. USA: John Wiley & Sons 2012.
4. Stoskopf MK. Fish medicine. 2nd ed. ART Sciences 2010.
5. Sandford G. An illustrated encyclopedia of aquarium fish: A comprehensive directory of exotic
freshwater and marine species. Eagle Publishing Limited 2007.
6. Woo PTK, Bruno DW, Leatherland JF. Fish diseases and disorders: Protozoan and metazoan infections.
CABI 1995.
7. Leatherland JF, Woo PTK, Bruno DW. Fish diseases and disorders: Non-infections disorders. CABI Pub
1998.
8. Woo PTK, Leatherland JF, Bruno DW. Fish diseases and disorders: Viral, bacterial and fungal infections.
CAB International 1999.
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عنوان درس به فارسی :کارورزی بهداشت و بیماریهای آبزیان
عنوان درس به انگلیسیAquatic Animal Health and Diseases :
تعداد واحد

نوع واحد

تعداد ساعات

نظری

عملی

جمع

نظری

عملی

جمع

-

1

1

-

32

32

دروس پیشنیاز

تخصصی

الزامی

انتخابی 

تکثیر و پرورش ماهی ،بیماریهای ماهی

ملزومات مورد نیاز برای ارایه درس

 کلینیک سیار

کارگاه

 آزمایشگاه

سمینار

اهداف درس :یافتن مهارت الزم برای تشخیص و درمان بیماریها ی ماهی .با توجه به اینکه صنعت پرورش ماهی هم در زمینة تولید ماهیان
خوارکی و هم در زمینة تولید ماهیان زینتی به سرعت در حال توسعه است و این موضوع در کشور ما هم از لحاظ واردات ماهیان و هم از نظر
تولیدات داخلی کامالً رو به رشد میباشد و از طرفی با توجه به شیوع بیماریهای مختلف در ماهیان زینتی و خوراکی در کشور ،موارد بسیاری
از ارجاع ماهیان بیمار به کلنیکها ی دامپزشکی مشاهده می شود هدف از این درس آماده سازی دانشجویان دکتری دامپزشکی جهت تشخیص
و درمان ماهیان بیمار ارجاعی تکی و یا گله ای زیر نظر اساتید است.

سرفصلها
بازرسی بهداشتی مزارع و کارگاههای پرورش ماهیان ،آشنایی با اصول معاینه ،تشخیص و درمان موارد ارجاعی به کلینیک دامپزشکی
حضور در کلینیک یا آزمایشگاه بیماریهای ماهیان زینتی ()%50
آموزش نحوۀ اخذ تاریخچة ماهی یا ماهیان زینتی بیمار
آموزش نحوۀ اصول معاینة ماهیان زینتی بیمار ،نحوۀ تهیة الم مرطوب ،کشت باکتریایی ،کالبدگشایی و نمونه برداری و فیکس کردن بافتهای
مختلف جهت بررسیهای پاتولوژیک
آموزش آناتومی کاربردی ماهیان زینتی در زمان کالبدگشایی (با توجه به متنوع بودن ماهیان زینتی)
آموزش نحوۀ تشخیص رفتارهای طبیعی و غیر طبیعی ماهیان زینتی
آموزش نحوۀ نسخه نویسی
آموزش نحوۀ ارسال نمونه برای آزمایشات مختلف
آموزش نحوۀ انجام آزمایشات تأیید تشخیصی نظیر رادیولوژی ،سونوگرافی
آموزش نحوۀ خونگیری
آموزش نحوۀ بیهوش کردن ماهیان زینتی برای جراحی و داروها و تجهیزات مورد نیاز به همراه روشهای جراحی
آموزش روشهای درمان به ویژه روش تزریقی.
حضور در کلینیک یا آزمایشگاه بیماریهای ماهیان خوراکی ()%50
یادگیری نحوۀ اخذ تاریخچة ماهی یا ماهیان بیمار
یادگیری نحوۀ اصول معاینة ماهیان خوراکی بیمار
آموزش نحوۀ نسخه نویسی
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آموزش نحوۀ اندازه گیری فاکتورهای شیمیایی آب
آموزش بررسی جیرۀ غذایی ماهیان ارجاعی
آموزش نحوۀ اصول معاینة ماهیان خوراکی
آموزش بیشتر بیماریهای شایع ماهیان خوراکی در ایران
آموزش واکسیناسیون
آموزش روشهای درمانی
روش ارزشیابی
ارزشیابی مستمر (درصد)

میانترم (درصد)

20

20

آزمونهای نهایی (درصد)

پروژه (درصد)

آزمونهای نوشتاری30 :

-

عملکردی30:
کتب و منابع علمی
 .1سلطانی مهدی .بیماریهای باکتریایی ماهی .انتشارات سازمان دامپزشکی کشور .1395
 .2جاللی جعفری بهیار .انگلها و بیماریهای انگلی ماهیان آب شیرین ایران .انتشارات شرکت سهامی شیالت ایران .1387
3. Stoskopf MK. Fish medicine. 2nd ed. ART Sciences 2010.
4. Woo PTK, Bruno DW, Leatherland JF. Fish diseases and disorders: Protozoan and metazoan infections.
CABI 1995.
5. Leatherland JF, Woo PTK, Bruno DW. Fish diseases and disorders: Non-infections disorders. CABI Pub
1998.
6. Woo PTK, Leatherland JF, Bruno DW. Fish diseases and disorders: Viral, bacterial and fungal infections.
CAB International 1999.
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نام درس به فارسی :تغذیه اختصاصی آبزیان
نام درس به انگلیسیAquatic Animal Nutrition :
تعداد واحد

نوع واحد

تعداد ساعات

نظری

عملی

جمع

نظری

عملی

جمع

0/5

0/5

1

8

16

24

دروس پیشنیاز

تخصصی

الزامی

انتخابی 

تکثیر و پرورش ماهی ،تکثیر و پرورش ماهیان زینتی ،اصول تغذیه دام و طیور

ملزومات مورد نیاز برای ارایه درس

سفر علمی 

کارگاه

آزمایشگاه 

سمینار

اهداف درس :آشــنایی با اهمیت زیســتی و اقتصــادی بحث تغذیه در آبزی پروری ،واکنش آبزیان به عدم تعادل جیره از دیدگاه کمیت و
کیفیت گروههای اصلی مواد غذایی ،فیزیولوژی تغذیه در آبزیان ،مبانی جیره نویسی برای آبزیان.
سرفصل
نظری
 -1مقدمه ( تعاریف ،اهمیت تغذیه در پرورش آبزیان ،نوع تغذیه در آبزیان ،رفتار تغذیه ای در آبزیان ،تفاوت عمده بین تغذیه ی جانوران آبزی و
جانوران خونگرم ،آناتومی دستگاه گوارش در آبزیان ،ترکیب شیمیایی کلی مواد غذایی ،مراحل اصلی پردازش غذا در داخل دستگاه گوارش)-2 .
پروتئینها (ساختار شیمیایی پروتئینها ،مواد ازته غیر پروتئینی ،وظایف زیستی پروتئینها در بدن ،کمیت پروتئین [اصطالحات مرتبط با کمیت
پروتئین :پروتئین خام ( )crude proteinیا مجموع پروتئین ( ،)total proteinپروتئین قابل هضم ( .)digestible proteinاهمیت تامین
مقدار مناسب پروتئین ،کمیت پروتئین و نوع گونه ،کمیت پروتئین و مرحله ی نمو ،عوامل تاثیرگذار بر میزان پروتئین مورد نیاز] ،کیفیت پروتئین
[معیارهای ارزیابی کیفیت پروتئین :ترکیب کمی و کیفی اسیدهای آمینه ،ارزش زیستی ]،[biological value –BV-ارزش خالص
پروتئین] ،[net protein value –NPV-ضریب هضمی پروتئین ]،[digestion coefficient –DG-مصرف خالص پروتئین [net
] ،protein utilization –NPU-نسبت بازده پروتئین] ،][protein efficiency ratio –PER-مثالهایی از منابع پروتئینی برای غذای
آبزیان ،هضم و جذب پروتئینها ،متابولیسم پروتئین -سوخت و ساز ،-عالئم عدم تعادل پروتئین  -و اسیدهای آمینه -در جیره ی آبزیان)-3 .
چربیها (ساختار شیمیایی چربیها ،تقسیم بندی چربیها ،معیارهای ارزیابی کیفیت چربی [ترکیب اسید چرب ،نقطه ی ذوب چربی ،عدد یدی،
عدد صابونی شدن ،عدد رایچرت-مایسل ،هیدروژنی شدن] ،فساد در چربیها ][ [rancidityهیدرولیز چربیها ،اکسیداسیون چربیها ،آنتی
اکسیدآنها] ،فیزیولوژی  -هضم ،جذب ،و متابولیسم -مثالهایی از منابع تامین چربی در جیره ی آبزیان ،عالئم عدم تعادل چربی (و اسیدهای
چرب) در جیره ی آبزیان) -4 .کربوهیدراتها ( ساختار شیمیای کربوهیدراتها ،تقسیم بندی کربوهیدراتها ،نقش زیستی کربوهیدراتها در بدن،
فیزیولوژی [هضم ،جذب ،و متابولیسم] ،عالئم عدم تعادل کربوهیدراتها در جیره ی آبزیان) -5 .ویتامینها (تقسیم بندی ویتامینها [محلول در
آب و محلول در چربی] ،نقش زیستی ویتامینها در بدن ،تاثیر عدم تعادل ویتامینها در جیره) -6 .مواد معدنی (تقسیم بندی مواد معدنی از
دیدگاه فراوانی [ماکروالمآنها :کلسیم ،فسفر ،پتاسیم ،منیزیم ،کلر ،و گوگرد .میکرو المآنها :آهن ،مس ،روی ،منگنز ،کبالت ،سلنیوم ،نیکل،
فلوئور ،وانادیوم ،کروم ،مولیبدن ،قلع ،و سیلیکون] ،چگونگی ورود مواد معدنی به بدن آبزیان [دستگاه گوارش و پوست] ،وظایف زیستی مواد
معدنی در بدن ،تاثیر عدم تعادل مواد معدنی در جیره ی آبزیان ،مثالهایی از منابع تامین مواد معدنی در جیره ی آبزیان) -7 .فاکتورهای غیر
مغذی در جیره ی آبزیان -8 .تغذیه و چرخه ی زیستی در آبزیان -9 .عوامل تاثیرگذار بر موفقیت در تغذیه ی آبزیان (عوامل محیطی ،پارامترهای
مربوط به غذا ،پارامترهای مربوط به روش غذا دهی) -10 .غذای زنده -11 .مبانی نظری جیره نویسی برای آبزیان.
عملی
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. مواجهه خوراکی آبزیان با عوامل شیمیایی و زیستی-3  روش ساخت غذا و پلت کردن غذای آماده شده-2  تمرین عملی جیره نویسی-1
کتب و منابع علمی
1. Bardach JE, Ryther JH, Mclarney WO. Aquaculture: The farming and husbandry of freshwater and
marine organisms. UK: Wiley Interscience 1983.
2. Halver JE, Hardy RW. Fish nutrition. UK: Academic Press 2002.
3. Hertrampf JW, Piedad-Pascual F. Handbook on ingredients for aquaculture feeds. Netherlands: Kluwer
Academic Publishers 2000.
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نام درس به فارسی :مدیریت بهداشتی آبزیان
نام درس به انگلیسیAquatic Animal Health Management :
تعداد واحد

نوع واحد

تعداد ساعات

نظری

عملی

جمع

نظری

عملی

جمع

1

-

1

16

-

16

دروس پیشنیاز

تخصصی

الزامی

انتخابی 

تکثیر و پرورش ماهی

ملزومات مورد نیاز برای ارایه درس

سفر علمی 

کارگاه

آزمایشگاه 

سمینار

اهداف درس :آشنایی با مبانی اساسی مدیریت بهداشتی مزارع تکثیر و پرورش آبزیان (ماهیان) ،بررسی مولفههای اصلی در بروز اختالالت و
بیماریها و راههای مقابله با بروز بیماریها با تکیه بر روشهای پیشگیری و کنترل
سرفصلها
 -1مروری بر اهمیت رعایت بهداشت و پیشگیری در آبزیپروری  -2عوامل سه گانه ی محیطی ،میزبانی ،و بیماریزایی موثر در بروز بیماریها
 -3روشهای پیشگیری از بروز بیماریهای عفونی ،ریشهکنی ،قرنطینه ،ضدعفونی و واکسیناسیون  -4روشهای واکسیناسیون و مزایا و معایب
هر کدام  -5نحوهی بررسی تاثیر واکسنها  -6نقش ناقلین ،حاملین ،و میزبآنهای حامل در انتقال عوامل بیماریزا و روشهای مبارزه و حذف
آن و  -7بهداشت منابع آبی مورد استفاده در آبزی پروری
کتب و منابع علمی
 .1سلطانی مهدی .بیماریهای آزادماهیان .انتشارات دانشگاه تهران .1380
 .2مخیر بابا .بیماریهای ماهیان پرورشی .انتشارات دانشگاه تهران .1381
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نام درس به فارسی :باکتریشناسی مولکولی
نام درس به انگلیسیMolecular Bacteriology :
تعداد واحد

نوع واحد

تعداد ساعات

نظری

عملی

جمع

نظری

عملی

جمع

1

1

2

16

32

48

دروس پیشنیاز

تخصصی

الزامی

انتخابی 

باکتریشناسی عمومی

ملزومات مورد نیاز برای ارایه درس

درمانگاه

سفر علمی

اهداف درس :شناخت ساختارهای مولکولی باکتریها وکاربرد آنها
سرفصل
نظری
همانند سازی ژنوم در باکتریها ،تنظیم بیان ژنها در باکتریها
نحوه و مراحل سنتز در باکتریها
موتاسیون در باکتریها
مکانیسمهای انتقال ژن در باکتریها
پالسمیدها
مهندسی ژنتیک و نوترکیبی
ژنتیک و اساس مولکولی حدت و بیماریزایی در باکتریها
واکسنهای باکتریایی
آنزیمهای باکتریایی
عملی
آزمایشهای سرولوژیک و بیوشیمیایی اختصای تشخیص باکتریها
استخراج  DNAباکتریایی
ارزیابی کیفی  DNAو RNA
اصول PCR
Real Time-PCR
ELISA
SDS PAGE
Western blotting
طراحی پرایمر
مبانی بیوانفورماتیک
اصول کلونینگ
تعیین توالی DNA
واکسنهای تحت واحدی
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آزمایشگاه 

سمینار

روش ارزشیابی
)پروژه (درصد

)آزمون نهایی (درصد

)میانترم (درصد

70

)ارزشیابی مستمر (درصد
30

کتب و منابع علمی
1. Green MR, Sambrook J. Molecular cloning: A laboratory manual. 4 ed. USA: Cold Spring Harbor
Labortory Press 2012.
th

2. Persing DH, Tenover FC, Hayden RT, et al. Molecular microbiology: Diagnostic principles and practice.
USA: ASM Press 2016.
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نام درس به فارسی :ایمنی شناسی بالینی
نام درس به انگلیسیClinical Immunology :
تعداد واحد

نوع واحد

تعداد ساعات

نظری

عملی

جمع

نظری

عملی

جمع

1

1

2

16

32

48

دروس پیشنیاز

تخصصی

الزامی

انتخابی 

ایمنی شنا سی بنیادی ،باکتری شنا سی اخت صا صی ،ویروس شنا سی و بیماریها ،قارچ شنا سی ،مایکوتوک سینها و
بیماریها ،دروس انگلشناسی و بیماریها

ملزومات مورد نیاز برای ارایه درس

درمانگاه

سفر علمی

آزمایشگاه 

سمینار

اهداف درس :پس از فراگیری اصول پایه ایمونولوژی ،دانشجو در سالهای باالتر در کنار دروس بالینی خود با فراگیری این درس ،
اطالعات کاربردی از دانش ایمنی شناسی در راستای شناخت عمیق از ایمونوپاتوژنز بیماریهای دامی و همچنین راه کاری تشخیص
ایمونولوژیک آنها کسب خواهد کرد
سرفصل
نظری
ایمونوپاتولوژی بیماریهای خودایمن در دامها
ازدیاد حساسیت در دامها
سازوکارهای دفاعی و نقش ایمنوپاتولوژی در بیماریزایی عوامل عفونی
ساز و کار شکست پاسخهای ایمنی در عفونتها
شناخت داروها و مواد بیولوژیک موثر بر دستگاه ایمنی
ایمونوتراپی و سرم درمانی در دامپزشکی (عفونتها و سرطآنها)
آشنایی با ژنومیکس و پروتئومیکس
ایمن سازی و برنامههای آن
دالیل شکست واکسیناسیون
عملی
تشخیص ایمونولوژیک عوامل عفونی (حساسیت و ویژگی) با تاکید بر بیماریهای سل و برسلوز
آزمونهای پوستی تشخیصی از قبیل توبرکولین و تست مانتو
جداسازی سلولهای تک هسته ای و نوتروفیلها از خون محیطی و انجام تستهای عملکردی از قبیل فاگوسیتوز ،انفجار تنفسی و تکثیر
لنفوسیتی
مطالعه موارد بیماری در ایمنی شناسی بالینی با تمرکز بر مراجعات بالینی در بخشهای دامهای بزرگ  ،کوچک و طیور
روش ارزشیابی
ارزشیابی مستمر (درصد)

میانترم (درصد)

نظری ، 5 :عملی15 :

آزمون نهایی (درصد)
آزمونهای نوشتاری80 :
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پروژه (درصد)

کتب و منابع علمی
1.Tizard IR.Veterinary immunology. Philadelphia, USA: Elsevier/Saunders 2012.
2. Chapel H, Haeney M, Misbah S, et al. Essentials of clinical immunology. USA: Wiley-Blackwell 2013.
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عنوان درس به فارسی :نگهداری مواد غذایی
عنوان درس به انگلیسیFood Preservation :
تعداد واحد

نوع واحد

تعداد ساعات

نظری

عملی

جمع

نظری

عملی

جمع

2

-

2

32

-

32

دروس پیشنیاز

تخصصی

الزامی

انتخابی 

کنترل کیفی و بهداشتی موادغذایی (میکروبی و شیمیایی)

ملزومات مورد نیاز برای ارایه درس

کارگاه

سفر علمی

آزمایشگاه

سمینار

اهداف درس :آشنایی باعوامل فسادموادغذایی ،روشهای مختلف کنترل رشد میکروارگانیسمها و افزایش مدت زمان نگهداری مواد غذایی

سرفصل
عوامل موثر بر رشد میکروبها در مواد غذایی (رطوبت ،دما pH ،و  ،)...انواع فساد و روشهای پیشگیری از آنها ،روشهای مختلف نگهداری مواد
غذایی مثل تخمیر ،حرارت دادن ،سرما و انجماد ،اشعه دهی ،خشک کردن ،امواج فراصوت ،فشار هیدرواستاتیک ،افزودنیهای شیمیایی و طبیعی.
روش ارزشیابی
ارزشیابی مستمر (درصد)

آزمونهای نهایی (درصد)

میان ترم (درصد)

10

پروژه (درصد)

آزمونهای نوشتاری90 :

کتب و منابع علمی
1. Fellows PJ. Food processing technology. UK: Woodhead Publishing 2016.
2. Rahman MS. Handbook of food preservation. CRC Press 2007.
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عنوان درس به فارسی :سیستمهای مدیریت بهداشت و ایمنی در صنایع غذایی
عنوان درس به انگلیسیFood Safety & Hygiene Management System In Food Industry :
تعداد واحد

نوع واحد

تعداد ساعات

نظری

عملی

جمع

نظری

عملی

جمع

2

-

2

32

-

32

دروس پیشنیاز

تخصصی

انتخابی 

الزامی

کنترل کیفی و بهداشتی مواد غذایی (میکروبی) -کنترل کیفی و بهداشتی مواد غذایی (شیمیایی)

ملزومات مورد نیاز برای ارایه درس

کارگاه

سفر علمی

آزمایشگاه

سمینار

اهداف درس :آشنایی با سیستمهای مدیریتی و کاربرد آن در ایمنی و بهداشت مواد غذایی
سرفصل
مقدمهایی برکیفیت و کنترل کیفیت و تضمین کیفیت در صنعت غذا -اساس و کاربرد سیستمها در مدیریت کیفیت و ایمنی مواد غذایی-
سیستمهای مدیریتی و - ISO 22000:2005مفهوم و کاربرد مدیریت در ایمنی و بهداشت مواد غذایی -ریسک و اهمیت ان در سیستمهای
مدیریتی-ارزیابی ریسک -مدیریت ریسک و نقش آن در ایمنی مواد غذایی -مفهوم و کاربرد - HACCPپیشنیاز برنامههای مدیریتی -نقش و
اهمیت و روند اجرای آموزش -سیستمهای ثبت ،مستند سازی ،ممیزی و پاسخگویی در مدیریت بهداشتی -مدیریت بحران و حادثه -ارزیابی
سیستمهای مدیریت بهداشتی -سازمآنهای ملی و بین المللی ایمنی و بهداشت در مواد غذایی -مدیریت آالیندههای شیمیایی -نقش مدیریت
در آلوده کنندههای میکروبی در مواد غذایی Food Defence-و نقش مدیریت در آن -مفهوم مدیریت کیفیت فراگیر -مفاهیم  GHPو GMP
روش ارزشیابی
ارزشیابی مستمر (درصد)

میانترم (درصد)

آزمونهای نهایی (درصد)

10

20

آزمونهای نوشتاری70 :

پروژه (درصد)

کتب و منابع علمی
1. Motarjemi Y, Lelieveld H. Food safety management: A practical guide for the food industry. Academic
Press 2013.
2. Newslow D. Food safety management programs: Applications, best Practices, and compliance. CRC
Press 2013.
3. Arvanitoyannis IS. HACCP and ISO 22000: Application to foods of animal origin. John Wiley & Sons
2009.
4. Smulders FJ, Collins JD. Food safety assurance and veterinary public health: Risk management
strategies: Monitoring and surveillance. Wageningen Academic Pub 2002.
5. Paster T. HACCP food safety training manual. John Wiley & Sons 2007.
6. Mortimore S, Wallace C. HACCP: A practical approach. Springer Science & Business Media 2013.
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عنوان درس به فارسی :صنایع بستهبندی مواد غذایی
عنوان درس به انگلیسیFood Packaging Technology :
تعداد واحد

نوع واحد

تعداد ساعات

نظری

عملی

جمع

نظری

عملی

جمع

1

-

1

16

-

16

دروس پیشنیاز

تخصصی

انتخابی 

الزامی

کنترل کیفی و بهداشتی مواد غذایی (شیمیایی) ،کنترل کیفی و بهداشتی مواد غذایی (میکروبی)

ملزومات مورد نیاز برای ارایه درس

کارگاه

سفر علمی

آزمایشگاه

سمینار

اهداف درس :کسب دانش و مهارت الزم در زمینه اصول و روشهای مختلف بستهبندی مواد غذایی
سرفصل
ا صول ب ستهبندی مواد غذایی ،مواد مورد ا ستفاده در ب ستهبندی مواد غذایی ،ب ستهبندی گو شت و فرآوردههای گو شتی ،ب ستهبندی شیر و
فراوردههای لبنی ،ب ستهبندی سایر فرآوردههای غذایی ،ب ستهبندیهای جدید ،برچ سبزدن مواد غذایی ،پیامدهای زی ست محیطی ب ستهبندی
مواد غذایی.
روش ارزشیابی
ارزشیابی مستمر (درصد)

آزمونهای نهایی (درصد)

میان ترم (درصد)

10

پروژه (درصد)

آزمونهای نوشتاری90 :

کتب و منابع علمی
 .1صداقت ناصر .تکنولوژی بستهبندی مواد غذایی :مبانی .انتشارات مرز دانش .1385
 .2میرنظامی ضیابری سید حسین .اصول بستهبندی مواد غذایی .انتشارات آییژ .1395
1. Barros-Velázquez J. Antimicrobial food packaging. Academic Press 2016.
2. Coles R, McDowell D, Kirwan M. Food packaging technology. Blackwell Publishing 2003.
3. Robertson GL. Food packaging: Principles and practice. 3rd ed. CRC Press 2012.
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عنوان درس به فارسی :کارورزی در آزمایشگاه مواد غذایی (میکروبی)
عنوان درس به انگلیسیRotation in Food Laboratory (Microbial) :
تعداد واحد

نوع واحد

تعداد ساعات

نظری

عملی

جمع

نظری

عملی

جمع

-

1

1

-

32

32

دروس پیشنیاز

تخصصی

الزامی

انتخابی 

کنترل کیفی و بهداشتی مواد غذایی (میکروبی و شیمیایی)

ملزومات مورد نیاز برای ارایه درس

کارگاه

سفر علمی

آزمایشگاه

سمینار

اهداف درس :یافتن مهارت کافی برای کنترل میکروبی مواد غذایی مختلف با انجام آزمایشات الزم و استاندارد
سرفصل
انجام آزمایشهای میکروبی بر روی نمونه ارسالی به آزمایشگاه مواد غذایی
روش ارزشیابی
ارزشیابی مستمر (درصد)
10

آزمونهای نهایی (درصد)

میانترم (درصد)

آزمونهای نوشتاری50 :

پروژه (درصد)
اختیاری5 :

عملکردی40 :
کتب و منابع علمی
1. Downes FP, Ito K. The compendium of methods for the microbiological examination of foods. 5 th ed.
USA: American Public Health Association 2015.
2. Shen C, Zhang Y. Food microbiology laboratory for the food science student: A practical approach.
Springer 2017.
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عنوان درس به فارسی :کارورزی در آزمایشگاه مواد غذایی (شیمیایی)
عنوان درس به انگلیسیRotation in Food Laboratory (chemical) :
تعداد واحد

نوع واحد

تعداد ساعات

نظری

عملی

جمع

نظری

عملی

جمع

-

1

1

-

32

32

دروس پیشنیاز

تخصصی

الزامی

انتخابی 

کنترل کیفی و بهداشتی مواد غذایی (شیمیایی)

ملزومات مورد نیاز برای ارایه درس

کارگاه

سفر علمی

آزمایشگاه 

سمینار

اهداف درس :دستیابی به توانایی الزم برای کنترل شیمیایی مواد غذایی و مواد آلوده کننده شیمیایی مختلف با انتخاب و انجام آزمایشات
الزم و مربوطه بر اساس روشهای علمی و استاندارد مورد تأیید
سرفصل
انتخاب روش نمونه برداری صحیح و علمی و انجام آزمونهای آزمایشگاهی شیمیایی مورد تایید و استاندارد بر روی نمونههای ارسالی به آزمایشگاه
مواد غذایی
روش ارزشیابی
ارزشیابی مستمر (درصد)
10

آزمونهای نهایی (درصد)

میانترم (درصد)

آزمونهای نوشتاری50 :

پروژه (درصد)
اختیاری5 :

عملکردی40 :
کتب و منابع علمی
ed. Germany: Springer 2017.

rd

1. Nielsen S. Food analysis laboratory manual. 3

2. Horwitz W. Official methods of analysis of AOAC international. Association of Official Analytical
Chemists 2011.
3. Pico Y. Chemical analysis of food: Techniques and applications. Elsevier Inc 2012.
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عنوان درس به فارسی :طب بالینی دامهای بزرگ (بیماریهای عفونی)
عنوان درس به انگلیسیLarge Animal Clinical Medicine (Infectious Diseases) :
تعداد واحد

نوع واحد

تعداد ساعات

نظری

عملی

جمع

نظری

عملی

جمع

3

-

3

48

-

48

دروس پیشنیاز

تخصصی

الزامی

انتخابی 

باکتریشناسی اختصاصی و بیماریها ،ویروسشناسی و بیماریها ،قارچشناسی ،مایکوتوکسینها و بیماریها ،انگل-
شناسی و بیماریها

ملزومات مورد نیاز برای ارایه درس

کارگاه

سفر علمی

آزمایشگاه

سمینار

اهداف درس :آشنایی دانشجویان دوره دکتری عمومی دامپزشکی با بیماریهای عفونی مهم در دامهای بزرگ
سرفصل
بیماریهای باکتریایی ،کالمیدیایی و ریکتزیایی
بیماریهای ناشی از استرپتوکوکوسها :گورم ()Strangles, Equine distemper
بیماریهای ناشی ازکورینه باکتریوم :پیلونفریت واگیر گاوان ،لنفادنیت کازئوز گوسفند و بز ،لنفانژیت اولسراتیو گاو و اسب
بیماریهای ناشی از لیستریا
شاربن ()Anthrax
بیماریهای ناشی از کلستریدیومها :کزاز ،بوتولیسم ،شاربن عالمتی ( ،)Blacklegادم بدخیم ،نکروز عضله کلستریدیایی (گانگرن گازی)،
) ،Braxy (Bradsotهپاتیت نکروزان عفونی (بیماری سیاه) ،هموگلوبینوری باسیلر ،بیماریهای رودهای ناشی ازکلستریدیوپرفرینجنس :
انتروتوکسمی ناشی ازکلستریدیوم پرفرینجنس تیپ  ،Aانتروتوکسمی ناشی ازکلستریدیوم پرفرینجنس تیپ  C ،Bو  ،Eانتروتوکسمی ناشی از
کلستریدیوم پرفرینجنس تیپ( Dقلوه نرمی ،بیماری پرخوری)
بیماریهای پیوسته با اشرشیا کلی :کلی باسیلوز گوسالهها ،برهها ،بزغالهها وکره اسبهای نوزاد ،اشرشیاکلی انتروهموراژیک درحیوانات مزرعه و
اهمیت زئونوتیک آن
بیماریهای ناشی از سالمونالها :سالمونلوز (پاراتیفوئید)
بیماریهای ناشی از پاستورالها :سپتی سمی پاستورالیی گاو (سپتیسمی همراژیک ،باربون) ،پنومونی پاستورالیی گاو (تب حمل و نقل)،
بیماریهای ناشی از بروسالها :بروسلوز ناشی از بروسال آبورتوس ،بروسلوز ناشی از بروسال ملیتنسیس
بیماریهای ناشی از مورکسال و هیستوفیلوس :کراتیت عفونی گاو ( ،)Pink eye, Blightسپتی سمی هموفیلوسی گاو (کمپلکس
هیستوفیلوس سومنی یا هموفیلوس سومنوس)
بیماریهای ناشی از مایکوباکتریومها :سل ناشی از مایکوباکتریوم بویس ،پاراتوبرکلوزیس (بیماری یون)
بیماریهای ناشی ازآکتینومایسس ،آکتینوباسیلوس و درماتوفیلوس :آکتینومایکوزیس ( ، )Lumpy jawsآکتینوباسیلوزیس (زبان چوبی)،
درماتوفیلوزیس (درماتیت مایکوتیک ،استرپتوتریکوزیس جلدی)Strawberry foot rot ،
بیماریهای ناشی از فوزوباکتریوم و دیکلوباکتر
بیماریهای ناشی از لپتوسپیراها :لپتوسپیروز
بیماریهای ناشی ازمایکوپالسما :پلوروپنومونی واگیر گاو ،آگاالکسی واگیر در گوسفند و بز ،پلوروپنومونی واگیر بز ،چشم درد واگیر گوسفند و
بز (کراتوکونژنکتیویت عفونی گوسفند و بز Pink eye،درگوسفند و بز)
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بیماریهای ناشی از  :Burkholderiaمشمشه
بیماریهای ناشی ازکالمیدیا
بیماریهای ناشی از کوکسیال
آناپالسموز
بیماریهای ویروسی
لوکوزآنزئوتیک گاوی (لمفوسارکوم گاوی)
بیماریهای ویروسی با عالئم مشخص دستگاه گوارش :تب برفکی ( ،)Aphthovirus Fever،FMDوزیکوالراستوماتیت ،طاعون
نشخوارکنندگان کوچک ( ،PPRطاعون بز ،)KATA ،طاعون گاوی ( ،)Rinderpestتب نزلهای بدخیم ( Bovine malignant
 ،)Malignant head catarrh،catarrhاسهال ویروسی گاو ،بیماری مخاطی ،بیماری کمپلکس پستی ویروس گاوی ،استوماتیت پاپوالرگاوی،
اسهال ویروسی گوسالهها ،برهها ،بزغالهها و کره اسبان ،زبان آبی
بیماریهای ویروسی با عالئم مشخص تنفسی :راینوپنومونی ویروسی اسبان (عفونت هرپس ویروس  4اسبی) ،آرتریت ویروسی اسب (،)EVA
آنفلوآنزای اسبی ،پنومونی آنزئوتیک گوسالهها ،IBR ،پنومونی پیشرونده گوسفند (مدی ،مدی -ویزنا) ،آدنوکارسینومای تنفسی گوسفند (Jaag
 ،sieketeآدنوماتوز ریوی)
بیماریهای ویروسی باعالئم مشخصی سیستم عصبی :آنسفالومیلیت ویروسی شرقی وغربی اسب ،آنسفالومیلیت ویروسی ونزوئالیی اسب ،آنسفالیت
نیل غربی ،بیماری برنا،هاری،هاری کاذب ،لوپینگایل ،ویزنا ،بیماری مرزی
بیماریهای ویروسی باعالئم مشخص پوستی :اکتیمای واگیر ،پاپیلوماها ،بیماری لمپی اسکین ،آبله گاوی ،آبله گاوی کاذب ،آبله گوسفند و بز
بیماریهای انگلی
بیماریهای ناشی از انگلهای تکیاختهای :بابزیوز ،کوکسیدیوز ،سارکوسیستوز (سارکوسپوریدیوزیس) ،نئوسپوروز ،کریپتوسپوریدیوز ،بسنوئیتیوز
( ،)Elephant skin diseaseتوکسوپالسموز ،تیلریوز
بیماریهای ناشی از تریپانوزومها :سورا ( ،)Murrina ،Male de caderasدورین ()Malade du coit
بیماریهای ناشی از آلودگی به نماتودها ،گاستروآنتریت انگلی در نشخوارکنندگان ،همانکوزیس در نشخوارکنندگان ،استرونجایلوزیس
( )Redworm infestationدر اسب ،اکسیوریس اکوئی ( ،)Pinwormنماتودهای دستگاه تنفس در نشخوارکنندگان و اسب ،نماتودهای
پوست ،زخمهای تابستانه در اسبان ،انکوسرکوزیس ،الئوفوریوزیس در گوسفند ( ،)Filarial dermatitisنماتودهای چشم (تالزیا) و سیستم
عصبی (ستاریا)
بیماریهای ناشی از ترماتودها و سستودهای بالغ و نوزاد
آلودگی با انگلهای بندپا
آلودگی به گاستروفیلوس
عفونت با استروس اویس
میاز جلدی
هایپودرموزیس
آلودگی به شپشها
آلودگی به جربها
بیماریهای ناشی از آلودگی به کنهها
بیماریهای قارچی
بیماریهای قارچی پوستی
بیماریهای قارچی احشایی
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بیماریهای ناشی از مایکوتوکسینها
روش ارزشیابی
)پروژه (درصد

)آزمونهای نهایی (درصد

)میانترم (درصد

)ارزشیابی مستمر (درصد

100 :آزمونهای نوشتاری
کتب و منابع علمی
1. Constable PD, Hinchcliff KW, Done SH, Grünberg W. Veterinary medicine: A textbook of the diseases
of cattle, horses, sheep, pigs and goats. 11th ed. Elsevier 2017.
2. Smith BP. Large animal internal medicine. 5th ed. Elsevier Health Sciences 2014.
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نام درس به فارسی :طب داخلی اسب
نام درس به انگلیسیEquine Internal Medicine :
تعداد واحد

نوع واحد

تعداد ساعات

نظری

عملی

جمع

نظری

عملی

جمع

2

-

2

32

-

32

دروس پیشنیاز

تخصصی

الزامی

انتخابی 

بیماریهای درونی دامهای بزرگ  1و 2

ملزومات مورد نیاز برای ارایه درس

سفر علمی

آزمایشگاه

درمانگاه

سمینار

اهداف درس:هدف اصلی از ارایه این درس پوشش دادن جنبههای اختصاصی تر و کاربردی طب داخلی است که در بیماریهای داخلی 1
و  2فرصتی برای پرداختن به آنها به دلیل کثرت ،سنگینی و تنوع مطالب وجود ندارد و محتوای آن دارای کاربردی گسترده در زمینه
مدیریت بهداشتی و طب بالینی اسب است
سرفصل
مکانیسم بیماری و اصول درمان ،رویکردهای بالینی معمول به هنگام مواجهه با مشکل ،مراقبتهای ویژه در اسب ،اصول فارماکولوژی بالینی در
اسب ،کنترل نورواندوکرینی عملکرد قلب و عروق ،پاسخ قلب و تنفس به تمرین و ورزش (تست ورزش) ،پاتوفیزیولوژی و اصول درمان بیماریهای
قلب ،الکتروفیزیولوژی و آریتموژنز قلب ،شاخصهای بیوشیمیایی و تستهای تشخیصی در اسب ،پاتوفیزولوژی و اصول درمان اختالالت گوارشی،
بیماریهای سیستم ایمنی و لنفاوی ،اصول نارسایی سیستم تنفسی ،اصول درمان بیماریهای تنفسی ،اصول نارسایی سیستم کلیوی ،اصول
درمان بیماریهای ادراری ،پاتوفیزولوژی و اصول درمان بیماریهای عصبی ،پاتوفیزلوژی درد و کنترل آن در اسب ،نشانگآنهای کالپس و مرگ
ناگهانی  ،پاتوفیزیولوژی حرکات روده ای در اسب ،تشخیص و تفریق کولیک در اسب ( ،)1تشخیص و تفریق کولیک در اسب ( ،)2تصمیم گیری
و درمان کولیک در اسب ،مشکالت رایج در اسبهای بستری در بیمارستان و نحوه برخورد با آنها  ،پاتوفیزیولوژی بیماریهای عضالنی-استخوانی
در اسب ،ارزیابی بالینی و آزمایشگاهی ا سبهای ورزشی ،تغییرات متابولیکی در اسبهای ورزشی ،اصول نمونه برداری در اسب و تفسیر بالینی آن،
تغدیه بالینی به منظور حفظ سالمت اسبهای ورزشی  ،تغدیه بالینی اسبهای بیمار ،بیوسکیوریتی و کنترل بیماریهای عفونی در باشگاههای
سوارکاری.
روش ارزشیابی
ارزشیابی مستمر (درصد)

میانترم (درصد)

آزمون نهایی (درصد)

پروژه (درصد)

100
کتب و منابع علمی
1. Constable PD, Hinchcliff KW, Done SH, Grünberg W. Veterinary medicine: A textbook of the diseases
of cattle, horses, sheep, pigs and goats. 11th ed. Elsevier 2017.
2. Smith BP. Large animal internal medicine. 5th ed. Elsevier Health Sciences 2014.
3. Hinchcliff KW, Kaneps AJ, Geor RJ. Equine sports medicine and surgery: Basic and clinical sciences of
equine athlete. 2nd ed. Elsevier Ltd 2014.
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4. Stephen MR, Warwick MB, Debra CS. Equine internal medicine. 4th ed. Elsevier - Health Sciences
Division 2017.
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نام درس به فارسی :مایعدرمانی دردامهای بزرگ
نام درس به انگلیسیFluid Therapy in Large Animals :
تعداد واحد

نوع واحد

تعداد ساعات

نظری

عملی

جمع

نظری

عملی

جمع

1

-

1

16

-

16

دروس پیشنیاز

تخصصی

الزامی

انتخابی 

بیماریهای دامهای بزرگ  1و 2

ملزومات مورد نیاز برای ارایه درس

سفر علمی

آزمایشگاه

درمانگاه

سمینار

اهداف درس :این درس به منظورآشنایی اصولی و کاربردی با مفاهیم آشتفتگیهای آب ،الکترولیت و اسید و باز ،مایعات معمول و راههای
تجویز آن در اسب ارایه شده است که میتواند نقش بسزایی درفعالیت موفقیت آمیز درمانی در حیطه طب بالینی اسب داشته باشد
سرفصل
پاتوفیزیولوژی تنظیم حجم مایعات (آب و الکترولیتها) در بدن ،آشفتگیهای سدیم ،پتاسیم و کلراید در دامهای بزرگ ،آشفتگتیهای کلسیم،
منیزیم و فسفر در دامهای بزرگ ،آشفتگیهای اسید و باز در دامهای بزرگ ،اصول مایع درمانی در دامهای بزرگ ،انواع مایعات مورد استفاده
هنگام مایع درمانی ،مایع درمانیها ی جایگزین و نگهدارنده ،مایع درمانی در مشکالت گوارشی ،مایع درمانی در مشکالت کبدی  ،مایع درمانی در
مشکالت کلیوی ،مایع درمانی در مشکالت قلبی و عروقی ،مایع درمانی در مشکالت عصبی ،مایع درمانی در نوزادان ،راهها ی عملی رساندن
مایعات به بدن در دامهای بزرگ ،مراقبت از دام در هنگام مایع درمانی و خطر زیاده روی در تجویز مایعات ،انتقال خون و فراوردههای خونی.
روش ارزشیابی
ارزشیابی مستمر (درصد)

میانترم (درصد)

آزمون نهایی (درصد)

پروژه (درصد)

100
کتب و منابع علمی
1. Fielding CL, Magdesian KG. Equine fluid therapy. USA: John Wiley & Sons 2015.
2. Constable PD, Hinchcliff KW, Done SH, Grünberg W. Veterinary medicine: A textbook of the diseases
of cattle, horses, sheep, pigs and goats. 11th ed. Elsevier 2017.
3. Smith BP. Large animal internal medicine. 5th ed. Elsevier Health Sciences 2014.
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نام درس به فارسی :بیماریهای نوزادان در دامهای بزرگ
نام درس به انگلیسیDisease of Large Animal Neonates :
تعداد واحد

تعداد ساعات

نظری

عملی

جمع

نظری

عملی

1

-

1

16

-

دروس پیشنیاز

نوع واحد
جمع

تخصصی

16

الزامی

انتخابی 

بیماریهای دامهای بزرگ  1و 2

ملزومات مورد نیاز برای ارایه درس

سفر علمی

آزمایشگاه

درمانگاه

سمینار

اهداف درس :هدف از این درس آشنایی با مشکالت و بیماریهای رایج در نوزادان دامهای بزرگ است و ضمن ارایه نکات مهم در برخورد
با دامهای تازه زا و نوزاد تشخیص ،تصمیم گیری و درمان و مراقبتهای درمانی آنها را ارایه میدهد
سرفصل
سیستم ایمنی نوزدان ،تغذیه نوزاد ،سپتیسمی در نوزادان ،شناخت و احیا نوزاد بد حال (مراقبتهای ویژه در نوزاد دام) ،طبقهبندی بیماریهای
دامهای تازه زا و نوزاد ،بیماریها ی مادرزادی ،اختالالت سیستم قلب و عروق ،اختالالت سیستم تنفسی ،اختالالت سیستم عصبی ،اختالالت
سیستم ادراری،اختالالت سیستم گوارش،اختالالت چشم و گوش ،معیارهای ارزیابی ،سالمت دامها ی تازه زا و نوزاد ( Perinatal and
 ،)postnatal diseasesهمه گیری شناسی بیماریهای دامهای تازه زا و نوزاد ،تشخیص و مدیریت نقایص مادرزادی ،علل فیزیکی و محیطی
بیماریهای دامهای تازه زا ،هیپوکسی جنینی ،هیپوترمی در دامهای تازه زا ،تأثیر تغذیه دام آبستن و عاطفه مادری بر سالمتی جنین و دام تازه
زا ،پاتوفیزیولوژی ضعف انتقال ایمنی غیر فعال به دامهای تازه زا ،شناسایی نشانگان عفونت سیستمیک در نوزادان ،عفونتهای مهم در دوران
نوزادی ،اصول کنترل و پیشگیری بیماریها ی نوزادان ،عفونت بند ناف ،امفالو فلبیت و اوراکیت در نوزادان ،نشانگرهایی تشخیصی و مراقبت از
نوزادان در شرایط بحرانی
روش ارزشیابی
ارزشیابی مستمر (درصد)

میانترم (درصد)

آزمون نهایی (درصد)

پروژه (درصد)

100
کتب و منابع علمی
1. Constable PD, Hinchcliff KW, Done SH, Grünberg W. Veterinary medicine: A textbook of the diseases
of cattle, horses, sheep, pigs and goats. 11th ed. Elsevier 2017.
2. Smith BP. Large animal internal medicine. 5th ed. Elsevier Health Sciences 2014.
3. Wilkins PA. Equine neonatology. Philadelphia, USA: Elsevier Inc 2015.
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نام درس به فارسی :بهداشت و بیماریهای گاومیش
نام درس به انگلیسیThe Health and Diseases of Buffalo :
تعداد واحد

نوع واحد

تعداد ساعات

نظری

عملی

جمع

نظری

عملی

جمع

0/5

0/5

1

8

16

24

دروس پیشنیاز

تخصصی

الزامی

انتخابی 

بیماریهای دامهای بزرگ 1و2

ملزومات مورد نیاز برای ارایه درس

درمانگاه 

سفر علمی

آزمایشگاه

سمینار

اهداف درس :آشنایی دانشجویان دوره دکتری عمومی دامپزشکی با بهداشت و بیماریهای گاومیش
سرفصل
تاریخچه
نژادهای گاومیش
جایگاه و راهبردهای بهداشتی
تغذیه و نیازهای غذایی
بیماریهای ناشی از کمبودهای تغذیهای و بیماریهای متابولیک
بیماریهای نوزادان
بیماریهای ویروسی
بیماریهای باکتریایی
بیماریهای انگلی
بیماریهای قارچی
روش ارزشیابی
ارزشیابی مستمر (درصد)

میانترم (درصد)

آزمون نهایی (درصد)

پروژه (درصد)

80

20

کتب و منابع علمی
1. Constable PD, Hinchcliff KW, Done SH, Grünberg W. Veterinary medicine: A textbook of the diseases
of cattle, horses, sheep, pigs and goats. 11th ed. Elsevier 2017.
2. Smith BP. Large animal internal medicine. 5th ed. Elsevier Health Sciences 2014.
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نام درس به فارسی :بهداشت و بیماریهای نشخوارکنندگان کوچک
نام درس به انگلیسیThe Health and Diseases of Small Ruminants :
تعداد واحد

نوع واحد

تعداد ساعات

نظری

عملی

جمع

نظری

عملی

جمع

0/5

0/5

1

8

16

24

دروس پیشنیاز

تخصصی

الزامی

انتخابی 

بیماریهای دامهای بزرگ  1و 2

ملزومات مورد نیاز برای ارایه درس

درمانگاه 

سفر علمی

آزمایشگاه

سمینار

اهداف درس :آشنایی دانشجویان دوره دکتری عمومی دامپزشکی با بهداشت و بیماریهای گوسفند
سرفصل
نژادهای گوسفند و بز
جایگاه و راهبردهای بهداشتی نشخوارکنندگان کوچک
تغذیه و نیازهای غذایینشخوارکنندگان کوچک
بیماریهای ناشی از کمبودهای تغذیهای و بیماریهای متابولیک
بیماریهای نوزادان
بیماریهای ویروسی
بیماریهای باکتریایی
بیماریهای انگلی
بیماریهای قارچی
روش ارزشیابی
ارزشیابی مستمر (درصد)

میانترم (درصد)

آزمون نهایی (درصد)

پروژه (درصد)

80

20

کتب و منابع علمی
1. Constable PD, Hinchcliff KW, Done SH, Grünberg W. Veterinary medicine: A textbook of the diseases
of cattle, horses, sheep, pigs and goats. 11th ed. Elsevier 2017.
2. Smith BP. Large animal internal medicine. 5th ed. Elsevier Health Sciences 2014.
3. Stephen MR, Warwick MB, Debra CS. Equine internal medicine. 4th ed. Elsevier - Health Sciences
Division 2017.
4. Savage CJ. Equine medicine secrets. USA: Hanley & Belfus 1999.
5. Hinchcliff KW, Kaneps AJ, Geor RJ. Equine sports medicine and surgery: Basic and clinical sciences of
equine athlete. 2nd ed. Elsevier Ltd 2014.
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نام درس به فارسی :کارورزی طب بالینی دامهای بزرگ 3
نام درس به انگلیسیLarge Animal Clinical Medicine –Rotation 3 :
تعداد واحد

تعداد ساعات

نظری

عملی

جمع

نظری

عملی

-

1

1

-

32

دروس پیشنیاز

نوع واحد
جمع
32

تخصصی

انتخابی 

الزامی

کارورزی طب بالینی دامهای بزرگ  2و یا همنیاز

ملزومات مورد نیاز برای ارایه درس

درمانگاه 

کلینیک سیار

سمینار 

آزمایشگاه 

اهداف درس :آشنایی دانشجویان با روند معاینه ،تشخیص و درمان بیماریهای داخلی دامهای بزرگ زیر نظر اساتید
سرفصل
انجام امور مربوط به اخذ تاریخچه ،معاینه عملی دامهای بیمار و فراگیری روندهای تشخیصی و درمانی و پیشگیری دامهای بیمار ارجاع داده
شده به بیمارستان دانشکده دامپزشکی یا با حضور در دامداریها زیر نظر اساتید ،دانشجویان به صورت عملی معاینه ،تشخیص ،درمان و پیشگیری
بیماریهای داخلی دامهای بزرگ را زیر نظر اساتید انجام خواهند داد.
برگزاری راندهای بالینی برای تشریح و بحث بیماران زیر نظر اساتید.
روش ارزشیابی
ارزشیابی مستمر (درصد)

آزمون نهایی (درصد)

میان ترم (درصد)

ارزیابی عملکردی70 :

پروژه (درصد)

آزمون نوشتاری30:

کتب و منابع علمی
1. Constable PD, Hinchcliff KW, Done SH, Grünberg W. Veterinary medicine: A textbook of the diseases
of cattle, horses, sheep, pigs and goats. 11th ed. Elsevier 2017.
2. Smith BP. Large animal internal medicine. 5th ed. Elsevier Health Sciences 2014.
3. Stephen MR, Warwick MB, Debra CS. Equine internal medicine. 4th ed. Elsevier - Health Sciences
Division 2017.
4. Savage CJ. Equine medicine secrets. USA: Hanley & Belfus 1999.
5. Hinchcliff KW, Kaneps AJ, Geor RJ. Equine sports medicine and surgery: Basic and clinical sciences of
equine athlete. 2nd ed. Elsevier Ltd 2014.
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نام درس به فارسی :کارورزی طب بالینی دامهای بزرگ 4
نام درس به انگلیسیLarge Animal Clinical Medicine –Rotation 4 :
تعداد واحد

تعداد ساعات

نظری

عملی

جمع

نظری

عملی

-

1

1

-

32

دروس پیشنیاز

نوع واحد
جمع
32

تخصصی

انتخابی 

الزامی

کارورزی طب بالینی دامهای بزرگ  3و یا همنیاز

ملزومات مورد نیاز برای ارایه درس

درمانگاه 

کلینیک سیار

سمینار 

آزمایشگاه 

اهداف درس :آشنایی دانشجویان با روند معاینه ،تشخیص و درمان بیماریهای داخلی دامهای بزرگ زیر نظر اساتید
سرفصل
انجام امور مربوط به اخذ تاریخچه ،معاینه عملی دامهای بیمار و فراگیری روندهای تشخیصی و درمانی و پیشگیری دامهای بیمار ارجاع داده
شده به بیمارستان دانشکده دامپزشکی یا با حضور در دامداریها زیر نظر اساتید ،دانشجویان به صورت عملی معاینه ،تشخیص ،درمان و پیشگیری
بیماریهای داخلی دامهای بزرگ را زیر نظر اساتید انجام خواهند داد.
برگزاری راندهای بالینی برای تشریح و بحث بیماران زیر نظر اساتید.
روش ارزشیابی
ارزشیابی مستمر (درصد)

آزمون نهایی (درصد)

میان ترم (درصد)

ارزیابی عملکردی70 :

پروژه (درصد)

آزمون نوشتاری30:

کتب و منابع علمی
1. Constable PD, Hinchcliff KW, Done SH, Grünberg W. Veterinary medicine: A textbook of the diseases
of cattle, horses, sheep, pigs and goats. 11th ed. Elsevier 2017.
2. Smith BP. Large animal internal medicine. 5th ed. Elsevier Health Sciences 2014.
3. Stephen MR, Warwick MB, Debra CS. Equine internal medicine. 4th ed. Elsevier - Health Sciences
Division 2017.
4. Savage CJ. Equine medicine secrets. USA: Hanley & Belfus 1999.
5. Hinchcliff KW, Kaneps AJ, Geor RJ. Equine sports medicine and surgery: Basic and clinical sciences of
equine athlete. 2nd ed. Elsevier Ltd 2014.
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نام درس به فارسی :کارورزی طب بالینی دامهای بزرگ 5
نام درس به انگلیسیLarge Animal Clinical Medicine –Rotation 5 :
تعداد واحد

تعداد ساعات

نظری

عملی

جمع

نظری

عملی

-

1

1

-

32

دروس پیشنیاز

نوع واحد
جمع

تخصصی

32

انتخابی 

الزامی

کارورزی طب بالینی دامهای بزرگ  4و یا همنیاز

ملزومات مورد نیاز برای ارایه درس

کلینیک سیار

درمانگاه 

سمینار 

آزمایشگاه 

اهداف درس:آشنایی دانشجویان با روند معاینه ،تشخیص و درمان بیماریهای داخلی دامهای بزرگ زیر نظر اساتید
سرفصل
انجام امور مربوط به اخذ تاریخچه ،معاینه عملی دامهای بیمار و فراگیری روندهای تشخیصی و درمانی و پیشگیری دامهای بیمار ارجاع داده
شده به بیمارستان دانشکده دامپزشکی یا با حضور در دامداریها زیر نظر اساتید ،دانشجویان به صورت عملی معاینه ،تشخیص ،درمان و پیشگیری
بیماریهای داخلی دامهای بزرگ را زیر نظر اساتید انجام خواهند داد.
برگزاری راندهای بالینی برای تشریح و بحث بیماران زیر نظر اساتید.
روش ارزشیابی
ارزشیابی مستمر (درصد)

آزمون نهایی (درصد)

میان ترم (درصد)

ارزیابی عملکردی70 :

پروژه (درصد)

آزمون نوشتاری30:

کتب و منابع علمی
1. Constable PD, Hinchcliff KW, Done SH, Grünberg W. Veterinary medicine: A textbook of the diseases
of cattle, horses, sheep, pigs and goats. 11th ed. Elsevier 2017.
2. Smith BP. Large animal internal medicine. 5th ed. Elsevier Health Sciences 2014.
3. Stephen MR, Warwick MB, Debra CS. Equine internal medicine. 4th ed. Elsevier - Health Sciences
Division 2017.
4. Savage CJ. Equine medicine secrets. USA: Hanley & Belfus 1999.
5. Hinchcliff KW, Kaneps AJ, Geor RJ. Equine sports medicine and surgery: Basic and clinical sciences of
equine athlete. 2nd ed. Elsevier Ltd 2014.
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نام درس به فارسی :بهداشت و بیماریهای پرندگان زینتی
نام درس به انگلیسیHealth and Diseases of Pet Birds :
تعداد واحد

نوع واحد

تعداد ساعات

نظری

عملی

جمع

نظری

عملی

جمع

0/5

1/5

2

8

48

56

دروس پیشنیاز

تخصصی

انتخابی 

الزامی

بهداشت و بیماریهای طیور

ملزومات مورد نیاز برای ارایه درس

درمانگاه 

کلینیک سیار

سمینار 

آزمایشگاه 

اهداف درس :آشنایی و تشخیص گونههای رایج پرندگان زینتی در ایران ،آشنایی با مقید سازی ،معاینه ،نمونهبرداری ،اصول تغذیه
پرندگان زینتی ،آموزش اخذ تاریخچه ،سبب شناسی،اپیدمیولوژی ،پاتوبیولوژی ،تشخیص ،درمان و کنترل بیماریهای زینتی دستآموز
سرفصل
نظری
آشنایی با گونه های مختلف پرندگان زینتی
آشنایی با نحوه نگهداری و تغذیه پرندگان زینتی در شرایط اسارت
نحوه معاینه و مقید نمودن پرندگان زینتی
نحوه نمونه برداری تشخیصی از پرندگان زینتی
اصول درمانی در پرندگان زینتی)شامل روش های تجویز داروها ،مایعات و بیماری های پوستی در پرندگان زینتی
ناهنجاری های چشم در پرندگان زینتی
مشکالت دستگاه تنفس پرندگان زینتی
ناهنجاری های گوارشی در پرندگان زینتی
اختالالت رفتاری در پرندگان زینتی) از جمله مشکل پرکنی در طوطی سانان (اختالالت دستگاه تولیدمثلی پرندگان زینتی
کلینیکال پاتولوژی تشخیصی پرندگان زینتی
طب اورژانس و روش های درمان اضطراری در پرندگان زینتی
عملی
حضور در درمانگاه و یادگیری نحوه تکمیل پرونده ،تشخیص و درمان
روش ارزشیابی
ارزشیابی مستمر (درصد)

میانترم (درصد)

آزمون نهایی (درصد)

پروژه (درصد)

15

25

50

10

کتب و منابع علمی
1. Samour J. Avian medicine. Elsevier 2016.
2. Speer BL. Current therapy in avian medicine and surgery. Elsevier Inc 2016.
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3.Tully TN, Dorrestein GM, Jones AK. Handbook of avian medicine. 2nd ed. Elsevier/Saunders 2009.
4. Harrison GJ, Lightfoot T. Clinical avian medicine. Spix Publishing 2006.
5. Ritchie BW, Harrison GJ, Harrison LR. Avian medicine: Principles and application. HBD International
1999.
6. Schmidt RE, Reavill DR, Phalen DN. Pathology of pet and aviary birds. Wiley 2015.
7. Coles BH. Essentials of avian medicine and surgery. 3rd ed. Blackwell Publishing Ltd 2007.
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نام درس به فارسی :تفسیر آزمایشهای تشخیصی در بیماریهای پرندگان
نام درس به انگلیسیApplied Analysis of Laboratory Diagnosis ion Avian Diseases :
تعداد واحد

نوع واحد

تعداد ساعات

نظری

عملی

جمع

نظری

عملی

جمع

1

-

1

16

-

16

دروس پیشنیاز

تخصصی

انتخابی

الزامی

بهداشت و بیماریهای پرندگان
درمانگاه 

کلینیک سیار

ملزومات مورد نیاز برای ارایه درس

سمینار 

آزمایشگاه 

اهداف درس :آشنایی دانشجویان با چگونگی تفسیر -تجزیه – تحلیل کاربردی نتایج آزمایشات تشخیصی رایج در بیماریهای پرندگان
بویژه طیور صنعتی
سرفصل
شنایی با آزمایشات تشخیصی مختلف در صنعت طیور
آشنایی با اصول صحیح اخذ و ارسال نمونه های مختلف برای آزمایشات تشخیصی
تفسیر آزمایشات میکروبی و تست حساسیت دارویی 1
تفسیر آزمایشات میکروبی و تست حساسیت دارویی 2
تفسیر نتایج سرولوژی 1
تفسیر نتایج سرولوژی 2
نکات اختصاصی تست سرمی االیزا در تفسیر آزمایشات برونشیت عفونی ،گامبور و نکات اختصاصی تست سرمی مهار هماگلوتیناسیون در
تفسیر آزمایشات نیوکاسل ،آنفلوانزا و نکات اختصاصی تست سرمی آگلوتیناسیون در تفسیر آزمایشات سالمونال و مایکوپالسما .تجزیه و تحلیل
آزمایشات مولکولی 1
تجزیه و تحلیل آزمایشات مولکولی 2
تفسیر آزمایشات هماتولوژی و بیوشیمی پرندگان
تفسیر آزمایشات انگلی و قارچی پرندگان
روش ارزشیابی
فعالیت کالسی

میان ترم

آزمون نهایی

پروژه

10

20

30

40

کتب و منابع علمی
1. Giguere S, Prescott JF, Dowling PM. Antimicrobial therapy in veterinary medicine. 5 th ed. Wiley
Blackwell 2013.
2. Schat KA, Kaspers B, Kaiser P. Avian immunology. 2nd ed. Elsevier 2014.
3. Grarey JR, Brown SR, Markham LL, et al. Human genetics laboratory manual. 2nd ed. Elsevier 2000.
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نام درس به فارسی :کارورزی بهداشت و بیماریهای پرندگان 3
نام درس به انگلیسیAvian Health and Diseases – Rotation 3 :
تعداد واحد

نوع واحد

تعداد ساعات

نظری

عملی

جمع

نظری

عملی

جمع

-

1

1

-

32

32

دروس پیشنیاز

تخصصی

انتخابی 

الزامی

کارورزی بهداشت و بیماریهای طیور  2و یا همنیاز

ملزومات مورد نیاز برای ارایه درس

درمانگاه 

کلینیک سیار

سمینار 

آزمایشگاه 

اهداف درس :تمرین و ممارست دانشجویان در کلینیک و آزمایشگاه بیماریهای طیور و پرندگان زینتیشکاری با اهداف:
الف -آشنایی با انواع بیماریها و استراتژیهای کنترلی مقابله با بیماریهای در واحدهای پرورشی طیور صنعتی -باغ وحش و پرندگان زینتی
ب -آشنایی با روشهای روتین آزمایشگاهی مورد استفاده در تشخیص بیماریهای پرندگان
ج -نسخه نویسی و تمرین گذر از مرحله دانشجویی به مرحله دامپزشک کلینسین
سرفصل
آشنایی با روشهای مدیریت کلینیک و آزمایشگاه طیور صنعتی – زینتی – شکاری
تکمیل فرمهای اخذ اطالعات در خصوص سابقه بیماری پرندگان مراجعه شده به کلینیک
آشنایی با روشهای تکمیل فرمهای آزمایشگاهی اخذ نمونه و ارسال آن به آزمایشگاههای تشخیص
آشنایی با تشکیل پرونده ،بایگانی اسناد و مدارک دامپزشکی ،نحوه Follow up
آشنایی با مهمترین مسائل و مشکالت مدیریتی طیور صنعتی _ زینتی و شکاری
آرائه توصیههای بهداشتی -مدیریتی در خصوص کنترل و پیشگیری از رایجترین بیماریهای پرندگان
آشنایی با روشهای مقید سازی و معاینه پرندگان زنده ،اصول کالبدگشایی پرندگان مرده ،روشهای نمونه برداری با توجه به تشخیص
مقدماتی بیماری پرندگان
روش ارزشیابی
حضور در کالس (درصد)

فعالیت کالسی (درصد)

امتحان نهایی (درصد)

سمینار (درصد)

15

25

50

10

کتب و منابع علمی
th

1. Swayne DE. Diseases of poultry. 13 ed. Wiley Blackwell 2013.
2. Pattison M., McMullin PF, Bradbury JM, et al. Poultry diseases. 6th ed. Elsevier Health Sciences 2008.
3. Williams SM, Dufour-Zavala L, Jackwood MW, et al. A laboratory manual for the isolation,
identification and characterization of avian pathogens. 6th ed. American Association of Avian Pathologists
2016.
4. Owen RL. A practical guide for managing risk in poultry production. 2 nd ed. American Association of
Avian Pathologist 2017.
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5. Smith JM. A Review of avian probiotics. J Avian Med Surg 2014; 28(2): 87-94.
6. Murray MF. Biology, medicine, and surgery of south America wild animals. Iowa State University Press
2001.
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نام درس به فارسی :کارورزی بهداشت و بیماریهای پرندگان 4
نام درس به انگلیسیAvian Health and Diseases – Rotation 4 :
تعداد واحد

نوع واحد

تعداد ساعات

نظری

عملی

جمع

نظری

عملی

جمع

-

1

1

-

32

32

دروس پیشنیاز

تخصصی

انتخابی 

الزامی

کارورزی بهداشت و بیماریهای طیور  3و یا همنیاز

ملزومات مورد نیاز برای ارایه درس

درمانگاه 

کلینیک سیار

سمینار 

آزمایشگاه 

اهداف درس :تمرین و ممارست دانشجویان در کلینیک و آزمایشگاه بیماریهای طیور و پرندگان زینتیشکاری با اهداف:
الف -آشنایی با انواع بیماریها و استراتژیهای کنترلی مقابله با بیماریهای در واحدهای پرورشی طیور صنعتی -باغ وحش و پرندگان زینتی
ب -آشنایی با روشهای روتین آزمایشگاهی مورد استفاده در تشخیص بیماریهای پرندگان
ج -نسخه نویسی و تمرین گذر از مرحله دانشجویی به مرحله دامپزشک کلینسین
سرفصل
آشنایی با روشهای مدیریت کلینیک و آزمایشگاه طیور صنعتی – زینتی – شکاری
تکمیل فرمهای اخذ اطالعات در خصوص سابقه بیماری پرندگان مراجعه شده به کلینیک
آشنایی با روشهای تکمیل فرمهای آزمایشگاهی اخذ نمونه و ارسال آن به آزمایشگاههای تشخیص
آشنایی با تشکیل پرونده ،بایگانی اسناد و مدارک دامپزشکی ،نحوه Follow up
آشنایی با مهمترین مسائل و مشکالت مدیریتی طیور صنعتی _ زینتی و شکاری
آرائه توصیههای بهداشتی -مدیریتی در خصوص کنترل و پیشگیری از رایجترین بیماریهای پرندگان
آشنایی با روشهای مقید سازی و معاینه پرندگان زنده ،اصول کالبدگشایی پرندگان مرده ،روشهای نمونه برداری با توجه به تشخیص
مقدماتی بیماری پرندگان
روش ارزشیابی
حضور در کالس (درصد)

فعالیت کالسی (درصد)

امتحان نهایی (درصد)

سمینار (درصد)

15

25

50

10

کتب و منابع علمی
th

1. Swayne DE. Diseases of poultry. 13 ed. Wiley Blackwell 2013.
2. Pattison M., McMullin PF, Bradbury JM, et al. Poultry diseases. 6th ed. Elsevier Health Sciences 2008.
3. Williams SM, Dufour-Zavala L, Jackwood MW, et al. A laboratory manual for the isolation,
identification and characterization of avian pathogens. 6th ed. American Association of Avian Pathologists
2016.
4. Owen RL. A practical guide for managing risk in poultry production. 2 nd ed. American Association of
Avian Pathologist 2017.
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5. Smith JM. A Review of avian probiotics. J Avian Med Surg 2014; 28(2): 87-94.
6. Murray MF. Biology, medicine, and surgery of south America wild animals. Iowa State University Press
2001.
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نام درس به فارسی :تغذیه اختصاصی طیور
نام درس به انگلیسیPoultry Nutrition :
تعداد واحد

نوع واحد

تعداد ساعات

نظری

عملی

جمع

نظری

عملی

جمع

1

-

1

16

-

16

تخصصی

الزامی

انتخابی 

اصول تغذیه دام و طیور

دروس پیشنیاز

ملزومات مورد نیاز برای ارایه درس

سفر علمی

آزمایشگاه 

درمانگاه

سمینار

اهداف درس :آشنایی با جیرههای غذایی طیور گوشتی -تخمگذار – مادر ،آشنایی با اصول جیره نویسی طیور صنعتی ،آشنایی با اختالالت
تغذیهای پرندگان
سرفصل
آشنایی با مواد غذایی ( انرژی و مواد انرژی زا در تغذیه طیور ،پروتئین و اسیدهای آمینه در تغذیه طیور ،ویتامینهای ضروری در تغذیه طیور،
امالح و عناصر غیرآلی در تغذیه طیور)
آشنایی با احتاجات غذایی در مراحل مختلف پرورش ،اجزای تشکیل دهنده جیره غذایی طیور ،مکملها و عناصر غیر غذایی در تغذیه طیور،
روشهای جیره نویسی ،آلودگیهای غذایی و روشهای پیشگیری ،برنامههای غذایی طیور و روشهای مختلف تغذیه
روش ارزشیابی
ارزشیابی مستمر (درصد)

میانترم (درصد)

آزمون نهایی (درصد)

پروژه (درصد)

15

20

50

10

کتب و منابع علمی
1. Ross-308 broiler nutrition specifications. Available at: http://en.aviagen.com.
2. Ross-308 parent stock nutrition specifications. Available at: http://en.aviagen.com.
3. Hy-line. General nutrition guide. Available at:
http://www.hyline.com/aspx/redbook/printdownload.aspx?s=6.
4. Hy-line. Nutrition recommendations. Available at:
http://www.hyline.com/aspx/redbook/printdownload.aspx?s=7.
5. Scanes CG. Sturkie's avian physiology. 6th ed. Elsevier Science 2014.
6. Truong HH, Yu S, Peron A, et al. Phytase supplementation of maize-, sorghum- and wheat-based
broiler diets with identified starch pasting properties influences phytate (IP6) and sodium jejunal and ileal
digestibility. 2014. Anim Feed Sci Tech 2014; 198: 248-256.
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نام درس به فارسی :تغذیه اختصاصی دام
نام درس به انگلیسیAnimal Nutrition :
تعداد واحد

نوع واحد

تعداد ساعات

نظری

عملی

جمع

نظری

عملی

جمع

1

-

1

16

-

16

دروس پیشنیاز

تخصصی

الزامی

انتخابی 

اصول تغذیه دام و طیور

ملزومات مورد نیاز برای ارایه درس

سفر علمی

آزمایشگاه 

درمانگاه

سمینار

اهدف کلی درس :آشنایی با روشهای جیره نویسی و محاسبه و تامین احتیاجات غذایی دام در واحدهای نیمه صنعتی و صنعتی
سرفصل
احتیاجات غذایی دام (آب انرژی  -پروتئین -موادمعدنی وویتامینها)
ارزش غذایی انواع مواد خوراکی ونحوه استفاده از آن
محدودیت استفاده از منابع مختلف خوراک
مکملها و افزودنیهای خوراک
سیستمهای انرژی و پروتئین
روشهای تهیه جیره متعادل
نیازهای اقتصادی گاو درمراحل مختلف رشد و تولید (شیردهی وخشک)
نیازهای غذایی گوساله شیرخوار -گوساله نر پرواری
گوساله ماده وتلیسه دراولین زایش
نیازهای غذایی گوسفنددرمراحل مختلف رشد و تولید
تامین خوراک گوسفنددرسیستمهای مختلف پرورش
روش ارزیابی اقتصادی برای انتخاب انواع خوراکها در جیره
تهیه جیره متعادل با استفاده ازنرم افزارهای جیره نویسی
روش ارزشیابی
ارزشیابی مستمر (درصد)

میانترم (درصد)

آزمون نهایی (درصد)

25

75

کتب و منابع علمی
 .1صفاهر علیرضا .جیرهنویسی دام و طیور .انتشارات حق شناس .1384
 .2خادم علی اکبر .راهنماى تغذیه و مدیریت گاوهای شیری .انتشارات جهاد دانشگاهی واحد تهران .1384
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پروژه (درصد)

 انتشارات دانشگاه.)ARC  جیره نویسی و تغذیه گاوهای شیری (سیستم. فتحی محمدحسن، هرویموسوی علیرضا، دانشمسگران حسن.3
.1381 فردوسی مشهد
4. Nutrient requirements of domesticated ruminants. CSIRO Publishing 2007.
5. National Research Council. Mineral tolerance of animals. National Academies Press 2006.
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نام درس به فارسی :کارورزی آزمایشگاه تشخیص بالینی 2
نام درس به انگلیسیClinical Diagnostic Laboratory - Rotation 2 :
تعداد واحد

نوع واحد

تعداد ساعات

نظری

عملی

جمع

نظری

عملی

جمع

-

1

1

-

64

64

دروس پیشنیاز

تخصصی

الزامی

انتخابی 

کارورزی آزمایشگاه مرکز تشخیص بالینی  1و یا همنیاز

ملزومات مورد نیاز برای ارایه درس

درمانگاه

سفر علمی

آزمایشگاه 

سمینار

اهداف درس :آشنایی و مهارت در انجام آزمایشهای خونشناسی و بیوشیمی بالینی در آزمایشگاههای درمانگاه دامهای کوجک و بزرگ
تفسیر نتایج آزمایشگاهی بیماران ارجاعی به آزمایشگاه–بررسی گزارشهای موردی ( )case reportآزمایشگاهی
سرفصل
خون شناسی
انجام آزمایشهای درخواستی بر روی موارد ارجاعی به درمانگاه
نحوه رنگ آمیزی گسترشهای خونی (رنگ آمیزی رومانوفسکی و حیاتی)
روشهای دستی و دستگاه شمارش گر الکترونیک ()Cell counter
شمارش گلبولهای سفید  ،قرمز
اندازه گیری هماتوکریت و هموگلوبین
شمارش تفکیکی گلبولهای سفید
بررسیهای ریختشناسی گلبولهای قرمز و سفید
شمارش رتیکولوسیتها
بررسی گسترشهای حاصله از مغز استخوان
اندازه گیری پروتئین تام و فیبرینوژن (روش رفراکتومتری)
بررسی حضور انگلهای خونی در گسترشهای خونی
آشنایی با چگونگی گزارش اختالالت خونی مشاهده شده
تفسیر نتایج آزمایشگاهی بیماران ارجاعی در مقایسه با حد مرجع
بیوشیمی
اندازهگیری اوره ،کراتی نین و اسید اوریک و آزمایش کامل ادرار
اندازهگیری فعالیت ترانسآمینازها وفسفاتاز قلیایی
اندازه یری کلسترول و انواع بیلیروبین
اندازهگیری فعالیت آلفا آمیالز ،لیپاز
اندازهگیری گلوکز وتری گلیسریدها
اندازهگیری پروتئینها (پروتئین تام ،آلبومین  ،گلوبولینها)
اندازهگیری سدیم ،پتاسیم وکلر
اندازهگیری کلسیم ،فسفر و منیزیم
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تفسیر نتایج آزمایشگاهی بیماران ارجاعی در مقایسه با حد مرجع
بررسی حداقل 12گزارش موردی آزمایشگاهی مرتبط با نتایج آزمایشگاهی در بیماریهای دامهای کوچک و بزرگ
روش ارزشیابی
ارزشیابی مستمر (درصد)

میانترم (درصد)
بررسی عملکرد دانشجو
(نحوه انجام آزمایشها و
فراگیری)50 :

آزمون نهایی (درصد)

پروژه (درصد)

آزمون نوشتاری یا عملی50 :

کتب و منابع علمی
1. Thrall MA, Weiser G, Allison R, et al. Veterinary hematology and clinical chemistry. 2 ed. USA: John
Wiley & Sons 2012.
nd

2. Weiss DJ, Wardrop KJ. Schalm's veterinary hematology. 6th ed. USA: John Wiley & Sons 2010.
3. Latimer KS. Dancan and Prasse’s veterinary laboratory medicine clinical pathology. 5 th ed. USA: John
Wiley & Sons 2011.
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نام درس به فارسی :کارورزی آزمایشگاه تشخیص بالینی 3
نام درس به انگلیسیClinical Diagnostic Laboratory – Rotation 3 :
تعداد واحد

نوع واحد

تعداد ساعات

نظری

عملی

جمع

نظری

عملی

جمع

-

1

1

-

64

64

دروس پیشنیاز

تخصصی

الزامی

انتخابی 

کارورزی آزمایشگاه مرکز تشخیص بالینی  2و یا همنیاز

ملزومات مورد نیاز برای ارایه درس

درمانگاه

سفر علمی

آزمایشگاه 

سمینار

اهداف درس:آشنایی و مهارت در انجام آزمایشهای خونشناسی و بیوشیمی بالینی در آزمایشگاههای درمانگاه دامهای کوجک و بزرگ
تفسیر نتایج آزمایشگاهی بیماران ارجاعی به آزمایشگاه–بررسی گزارشهای موردی ( )case reportآزمایشگاهی
سرفصل
خون شناسی
انجام آزمایشهای درخواستی بر روی موارد ارجاعی به درمانگاه
نحوه رنگ آمیزی گسترشهای خونی (رنگ آمیزی رومانوفسکی و حیاتی)
روشهای دستی و دستگاه شمارش گر الکترونیک ()Cell counter
شمارش گلبولهای سفید  ،قرمز
اندازه گیری هماتوکریت و هموگلوبین
شمارش تفکیکی گلبولهای سفید
بررسیهای ریختشناسی گلبولهای قرمز و سفید
شمارش رتیکولوسیتها
بررسی گسترشهای حاصله از مغز استخوان
اندازه گیری پروتئین تام و فیبرینوژن (روش رفراکتومتری)
بررسی حضور انگلهای خونی در گسترشهای خونی
آشنایی با چگونگی گزارش اختالالت خونی مشاهده شده
تفسیر نتایج آزمایشگاهی بیماران ارجاعی در مقایسه با حد مرجع
بیوشیمی
اندازهگیری اوره ،کراتی نین و اسید اوریک و آزمایش کامل ادرار
اندازهگیری فعالیت ترانسآمینازها وفسفاتاز قلیایی
اندازه یری کلسترول و انواع بیلیروبین
اندازهگیری فعالیت آلفا آمیالز ،لیپاز
اندازهگیری گلوکز وتری گلیسریدها
اندازهگیری پروتئینها (پروتئین تام ،آلبومین  ،گلوبولینها)
اندازهگیری سدیم ،پتاسیم وکلر
اندازهگیری کلسیم ،فسفر و منیزیم
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تفسیر نتایج آزمایشگاهی بیماران ارجاعی در مقایسه با حد مرجع
بررسی حداقل 12گزارش موردی آزمایشگاهی مرتبط با نتایج آزمایشگاهی در بیماریهای دامهای کوچک و بزرگ
روش ارزشیابی
ارزشیابی مستمر (درصد)

میانترم (درصد)
بررسی عملکرد دانشجو
(نحوه انجام آزمایشها و
فراگیری)50 :

آزمون نهایی (درصد)

پروژه (درصد)

آزمون نوشتاری یا عملی50 :

کتب و منابع علمی
1. Thrall MA, Weiser G, Allison R, et al. Veterinary hematology and clinical chemistry. 2 ed. USA: John
Wiley & Sons 2012.
nd

2. Weiss DJ, Wardrop KJ. Schalm's veterinary hematology. 6th ed. USA: John Wiley & Sons 2010.
3. Latimer KS. Dancan and Prasse’s veterinary laboratory medicine clinical pathology. 5th ed. USA: John
Wiley & Sons 2011.
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نام درس به فارسی :کارورزی کالبدگشایی تشخیصی 2
نام درس به انگلیسیVeterinary Necropsy Rotation 2 :
تعداد واحد

تعداد ساعات

نظری

عملی

جمع

نظری

عملی

-

1

1

-

32

نوع واحد
جمع
32

تخصصی

انتخابی 

الزامی

اصول کالبدگشایی و نمونهبرداری

دروس پیشنیاز

ملزومات مورد نیاز برای ارایه درس

درمانگاه

سفر علمی

آزمایشگاه 

سمینار

اهدف درس :یکی از اصلی ترین و مهمترین ابزار تشخیص بیماری و در نتیجه کنترل خسارات اقتصادی و انسانی کالبدگشایی است .ضمن
تشویق کار ورزان برای انجام کالبدگشایی و رعایت نکات ایمنی ،به کارورزان آموزش بررسی دقیق خارجی و داخلی حیوان و بررسی جراحات
داده می شود تا دلیل مرگ با جزئیات کامل و دقیق شناخته شود .طی این واحد درسی کارورز باید از همکاری متخصصان کلینسین ،میکروب-
شناس ،سمشناس و هیستولوژیست نیز بهرهمند شود.
سرفصل
بعنوان کارورز کالبدگشایی آشنا شدن با روش استاندارد باز کردن سگ و گربه  ،و حیوانات بزرگ مانند گاو و اسب و مشاهده و تشخیص تغییرات
سالم از غیر طبیعی است .شرکت در کنفرانسهای اسالید و بیوپسی که توسط اساتید و رزیدنتهای بخش نشان داده شده و تشخیص آنها مورد
بحث و چالش قرار میگیرد .شرکت در جلسات موارد کلینیکی که با تلف شدن حیوان همراه بوده و بحث و میز گرد در مورد روشهای کالبدگشایی
 ،نمونهبرداری و تشخیص بیماریهای آنها.
روش ارزشیابی
ارزشیابی مستمر (درصد)
-

میانترم (درصد)
بررسی عملکرد دانشجو
(نحوه انجام آزمایشها و
فراگیری)50 :

آزمون نهایی (درصد)
آزمون نوشتاری یا عملی50 :

پروژه (درصد)
-

کتب و منابع علمی
1. Maxie G. Jubb, Kennedy & Palmer’s pathology of domestic animals. 6 ed. 3-Volume Set. Elsevier
Health Sciences 2015.
th

2. Zachary JF. Pathologic basis of veterinary diseases. 6th ed. Elsevier Health Sciences 2017.
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نام درس به فارسی :کارورزی کالبدگشایی تشخیصی 3
نام درس به انگلیسیVeterinary Necropsy Rotation 3 :
تعداد واحد

نوع واحد

تعداد ساعات

نظری

عملی

جمع

نظری

عملی

جمع

-

1

1

-

64

64

تخصصی

الزامی

انتخابی 

اصول کالبدگشایی و نمونهبرداری

دروس پیشنیاز

ملزومات مورد نیاز برای ارایه درس

درمانگاه

سفر علمی

آزمایشگاه 

سمینار

اهدف درس :یکی از اصلی ترین و مهمترین ابزار تشخیص بیماری و در نتیجه کنترل خسارات اقتصادی و انسانی کالبدگشایی است .ضمن
تشویق کار ورزان برای انجام کالبدگشایی و رعایت نکات ایمنی ،به کارورزان آمو زش بررسی دقیق خارجی و داخلی حیوان و بررسی
جراحات داده می شود تا دلیل مرگ با جزئیات کامل و دقیق شناخته شود .طی این واحد درسی کارورز باید از همکاری متخصصان کلینسین،
میکروبشناس ،سمشناس و هیستولوژیست نیز بهرهمند شود.
سرفصل
بعنوان کارورز کالبدگشایی آشنا شدن با روش استاندارد باز کردن سگ و گربه  ،و حیوانات بزرگ مانند گاو و اسب و مشاهده و تشخیص تغییرات
سالم از غیر طبیعی است .شرکت در کنفرانسهای اسالید و بیوپسی که توسط اساتید و رزیدنتهای بخش نشان داده شده و تشخیص آنها مورد
بحث و چالش قرار میگیرد .شرکت در جلسات موارد کلینیکی که با تلف شدن حیوان همراه بوده و بحث و میزگرد در مورد روشهای کالبدگشایی،
نمونهبرداری و تشخیص بیماریهای آنها.
روش ارزشیابی
ارزشیابی مستمر (درصد)

میانترم (درصد)
بررسی عملکرد دانشجو
(نحوه انجام آزمایشها و
فراگیری)50 :

آزمون نهایی (درصد)

پروژه (درصد)

آزمون نوشتاری یا عملی50 :

کتب و منابع علمی
1. Maxie G. Jubb, Kennedy & Palmer’s pathology of domestic animals. 6 ed. 3-Volume Set. Elsevier
Health Sciences 2015.
th

2. Zachary JF. Pathologic basis of veterinary diseases. 6th ed. Elsevier Health Sciences 2017.
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نام درس به فارسی :مسمومیتها در دامهای کوچک
عنوان درس به انگلیسیPoisonings of Small Animals :
تعداد واحد

نوع واحد

تعداد ساعات

نظری

عملی

جمع

نظری

عملی

جمع

1

-

1

16

-

16

دروس پیشنیاز

تخصصی

انتخابی 

الزامی

بیماریهای داخلی دامهای کوچک 1

ملزومات مورد نیاز برای ارایه درس

سفر علمی

آزمایشگاه 

درمانگاه

سمینار

اهداف درس :آشنایی با راههای تشخیص ،درمان و پیشگیری از مسمومیتهای شایع در سگها و گربهها
سرفصل
اصول سم شناسی (تقسیم بندی سموم ،توکسیکوکینتیک و توکسیکودینامیک)
اصول سم شناسی (تقسیم بندی سموم ،توکسیکوکینتیک و توکسیکودینامیک)
تفریق بیماریهای حاد غیر توکسیک از مسمومیت حاد
مسمومیتهای غذایی (آفالتوکسن ،انتروتوکسنها)... ،
مسمومیت ناشی از زهر مارهای سمی ،عقرب ،فجلی ناشی از گزش کنه ،نیش زنبور... ،
مسمومیت با گیاهان سمی
مسمومیتهای ناشی از ترکیبات دارویی سیستمیک و موضعی ( استامینوفن ،آمیتراز ،آیورمکتین ،داروهای ضد تشنج)... ،
مسمومیتهای ناشی از ترکیبات دارویی سیستمیک و موضعی ( استامینوفن ،آمیتراز ،آیورمکتین ،داروهای ضد تشنج)... ،
مسمومیت ناشی از مواد و داروهای مخدر ،داروهای بی هوشی
مسمومیت در اثر استنشاق دود (در آتش سوزیها)
مسمومیت با سموم حشره کشها و جونده کشها
مسمومیت با مواد شوینده و پا کنندهها
مسمومیت با فلزات سنگین
بوتولیسم
مسمومیتهای اختصاصی (ضد یخ ،نیکوتین ،شکالت)
اورژانس تشخیصی و درمانی مسمومیتها
روش ارزشیابی
ارزشیابی مستمر (درصد)

آزمون نهایی (درصد)

میانترم (درصد)

پروژه (درصد)

100
کتب و منابع علمی
1. Ettinger SJ, Feldman EC, Cote E. Textbook of veterinary internal medicine expert consult. 8th ed.
Philadelphia, USA: Elsevier - Health Sciences Division 2016.
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2. Peterson ME, Talcott PA. Small animal toxicology. 3rd ed. USA: Elsevier Inc 2013.
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نام درس به فارسی :بیماریهای متابولیک دامهای کوچک
نام درس به انگلیسیMetabolic Disorders of Small Animals :
تعداد واحد

نوع واحد

تعداد ساعات

نظری

عملی

جمع

نظری

عملی

جمع

1

-

1

16

-

16

دروس پیشنیاز

تخصصی

الزامی

انتخابی 

بیماریهای داخلی دامهای کوچک 1

ملزومات مورد نیاز برای ارایه درس

سفر علمی

آزمایشگاه

درمانگاه

سمینار

اهدف کلی درس :آشنایی دانشجویان با علل ،عوامل خطرساز ،تشخیص و درمان و پیشگیری بیماریهای ناشی از اختاللهای متابولیسمی
در دامهای کوچک
سرفصل
 BCSدر سگها و گربهها
تغذیهی حیوانات کوچک در سنین مختلف (نوزادی ،بلوغ،پیری)
اختالالت الکترولیتی و عناصر حیاتی
بیشبود یا کمبود (کلسیم ،سدیم ،پتاسیم ،کلر ،منیزیم ،فسفور)
اسیدوز و آلکالوز (متابولیک ،تنفسی)
بیماریهای اسکلتی عضالنی متابولیک و تغذیه ای
هیپرپاراتیروئیدیسم ثانویه تغذیهای
ریکتز ،استئوپروز و استئوماالسی
کمبود یا بیشبود ویتامینها
جزئیات هیپرویتامینوز A
هیپرلیپیدمی و کبد چرب
اختالالت ذخیرهای گلیکوژن
اختالالت ذخیرهای لیزوزومی
بیماریهای پوستی متابولیک
روش ارزشیابی
ارزشیابی مستمر (درصد)

آزمون نهایی (درصد)

میانترم (درصد)

پروژه (درصد)

100
کتب و منابع علمی
1. Maggs D, Miller P, Ofri R. Slatter's fundamentals of veterinary ophthalmology. 5 ed. Elsevier Health
Sciences 2013.
th
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2. Miller WH, Griffin CE, Campbell KL, et al. Muller and Krik’s small animal dermatology. 7th ed. Elsevier
Health Sciences 2013.
3. Ettinger SJ, Feldman EC, Cote E. Textbook of veterinary internal medicine expert consult. 8 th ed.
Philadelphia, USA: Elsevier - Health Sciences Division 2016.
4. Nelson RW, Couto CG. Small animal internal medicine. 5th ed. Elsevier Health Sciences 2014.
5. Schaer M, Gaschen FP. Clinical medicine of the dog and cat. 3rd ed. CRC Press 2016.
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نام درس به فارسی :بهداشت ،تغذیه و نگهداری دامهای کوچک
نام درس به انگلیسیPrinciple of Health, Nutrition and Care of Small Animals:
تعداد واحد

تعداد ساعات

نظری

عملی

جمع

نظری

عملی

1

-

1

16

-

دروس پیشنیاز

نوع واحد
جمع
16

تخصصی

الزامی

انتخابی 

اصول تغذیه دام و طیور
سفر علمی

ملزومات مورد نیاز برای ارایه درس

آزمایشگاه

درمانگاه

سمینار

اهداف درس :آشنایی دانشجویان با اصول بهداشت و پرورش حیوانات خانگی
سرفصل
معرفی نژادهای مهم سگ و گربه
اصول نگهداری ،بهداشت و تغذیه توله سگها
اصول نگهداری ،بهداشت و تغذیه بچه گربهها
اصول نگهداری و بهداشت و تغذیه سگهای بالغ
اصول نگهداری و بهداشت و تغذیه گربههای بالغ
روش ارزشیابی
ارزشیابی مستمر (درصد)

آزمون نهایی (درصد)

میانترم (درصد)

پروژه (درصد)

100
کتب و منابع علمی
nd

1. Fogle B. The new encyclopedia of the dog. 2 ed. Prentice Hall PTR 2007.
2. Rice D. The complete book of dog breeding. 2nd ed. Barron's Educational Series 2009.
3. Case LP, Daristotle L, Hayek MG, et al. Canine and feline nutrition: A resource for companion animal
professionals. 3rd ed. Mosby 2011.
4. Banks RE, Sharp JM, Doss SD, et al. Exotic small mammal care and husbandry. John Wiley & Sons
2009.
5. Tully Jr TN, Mitchell MA. A veterinary technician’s guide to exotic animal care. 2nd ed. USA: American
Animal Hospital Association Press 2012.
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نام درس به فارسی :کارورزی طب بالینی دامهای کوچک 3
نام درس به انگلیسیSmall Animal Clinical Medicine - Rotation 3 :
تعداد واحد

نوع واحد

تعداد ساعات

نظری

عملی

جمع

نظری

عملی

جمع

-

1

1

-

32

32

دروس پیشنیاز

تخصصی

انتخابی 

الزامی

کارورزی طب بالینی دامهای کوچک  2و یا همنیاز

ملزومات مورد نیاز برای ارایه درس

درمانگاه

کلینیک سیار

سمینار

آزمایشگاه 

اهداف درس :آشنایی عملی دانشجویان با روند معاینه ،تشخیص و درمان و پیشگیری بیماریهای داخلی دامهای کوچک
سرفصل
انجام امور مربوط به طرز پر کردن فرمهای معاینه ،معاینه عملی دامهای بیمار و فراگیری روندهای تشخیصی ،درمانی و پیشگیری دامهای
بیمار مراجعه کننده به بیمارستان دانشکده دامپزشکی.
در طی این درس دانشجویان به صورت عملی معاینه ،تشخیص ،درمان و پیشگیری بیماریهای دامهای کوچک را زیر نظر اساتید انجام خواهند
داد.
راندهای بالینی برای تشریح و بحث پیرامون موارد بیمار.

روش ارزشیابی
ارزشیابی مستمر (درصد)

میانترم (درصد)

آزمون نهایی (درصد)

ارزیابی عملکردی70 :

-

آزمون نوشتاری30:

پروژه (درصد)

کتب و منابع علمی
1. Maggs D, Miller P, Ofri R. Slatter's fundamentals of veterinary ophthalmology. 5 ed. Elsevier Health
Sciences 2013.
th

2. Miller WH, Griffin CE, Campbell KL, et al. Muller and Krik’s small animal dermatology. 7th ed. Elsevier
Health Sciences 2013.
3. Ettinger SJ, Feldman EC, Cote E. Textbook of veterinary internal medicine expert consult. 8th ed.
Philadelphia, USA: Elsevier - Health Sciences Division 2016.
4. Nelson RW, Couto CG. Small animal internal medicine. 5th ed. Elsevier Health Sciences 2014.
5. Schaer M, Gaschen FP. Clinical medicine of the dog and cat. 3rd ed. CRC Press 2016.
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نام درس به فارسی :کارورزی طب بالینی دامهای کوچک 4
نام درس به انگلیسیSmall Animal Clinical Medicine - Rotation 4 :
تعداد واحد

نوع واحد

تعداد ساعات

نظری

عملی

جمع

نظری

عملی

جمع

-

1

1

-

32

32

دروس پیشنیاز

تخصصی

انتخابی 

الزامی

کارورزی طب بالینی دامهای کوچک  3و یا همنیاز

ملزومات مورد نیاز برای ارایه درس

درمانگاه

کلینیک سیار

سمینار

آزمایشگاه 

اهداف درس :آشنایی عملی دانشجویان با روند معاینه ،تشخیص و درمان و پیشگیری بیماریهای داخلی دامهای کوچک
سرفصل
انجام امور مربوط به طرز پر کردن فرمهای معاینه ،معاینه عملی دامهای بیمار و فراگیری روندهای تشخیصی ،درمانی و پیشگیری دامهای
بیمار مراجعه کننده به بیمارستان دانشکده دامپزشکی.
در طی این درس دانشجویان به صورت عملی معاینه ،تشخیص ،درمان و پیشگیری بیماریهای دامهای کوچک را زیر نظر اساتید انجام خواهند
داد.
راندهای بالینی برای تشریح و بحث پیرامون موارد بیمار.
روش ارزشیابی
ارزشیابی مستمر (درصد)

میانترم (درصد)

آزمون نهایی (درصد)

ارزیابی عملکردی70 :

-

آزمون نوشتاری30:

پروژه (درصد)

کتب و منابع علمی
1. Maggs D, Miller P, Ofri R. Slatter's fundamentals of veterinary ophthalmology. 5 ed. Elsevier Health
Sciences 2013.
th

2. Miller WH, Griffin CE, Campbell KL, et al. Muller and Krik’s small animal dermatology. 7th ed. Elsevier
Health Sciences 2013.
3. Ettinger SJ, Feldman EC, Cote E. Textbook of veterinary internal medicine expert consult. 8th ed.
Philadelphia, USA: Elsevier - Health Sciences Division 2016.
4. Nelson RW, Couto CG. Small animal internal medicine. 5th ed. Elsevier Health Sciences 2014.
5. Schaer M, Gaschen FP. Clinical medicine of the dog and cat. 3rd ed. CRC Press 2016.
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نام درس به فارسی :کارورزی طب بالینی دامهای کوچک 5
نام درس به انگلیسیSmall Animal Clinical Medicine - Rotation 5 :
تعداد واحد

نوع واحد

تعداد ساعات

نظری

عملی

جمع

نظری

عملی

جمع

-

1

1

-

32

32

دروس پیشنیاز

تخصصی

انتخابی 

الزامی

کارورزی طب بالینی دامهای کوچک  4و یا همنیاز

ملزومات مورد نیاز برای ارایه درس

درمانگاه

کلینیک سیار

سمینار

آزمایشگاه 

اهداف درس :آشنایی عملی دانشجویان با روند معاینه ،تشخیص و درمان و پیشگیری بیماریهای داخلی دامهای کوچک
سرفصل
انجام امور مربوط به طرز پر کردن فرمهای معاینه ،معاینه عملی دامهای بیمار و فراگیری روندهای تشخیصی ،درمانی و پیشگیری دامهای
بیمار مراجعه کننده به بیمارستان دانشکده دامپزشکی.
در طی این درس دانشجویان به صورت عملی معاینه ،تشخیص ،درمان و پیشگیری بیماریهای دامهای کوچک را زیر نظر اساتید انجام خواهند
داد.
راندهای بالینی برای تشریح و بحث پیرامون موارد بیمار.
روش ارزشیابی
ارزشیابی مستمر (درصد)

میانترم (درصد)

آزمون نهایی (درصد)

ارزیابی عملکردی70 :

-

آزمون نوشتاری30:

پروژه (درصد)

کتب و منابع علمی
1. Maggs D, Miller P, Ofri R. Slatter's fundamentals of veterinary ophthalmology. 5 ed. Elsevier Health
Sciences 2013.
th

2. Miller WH, Griffin CE, Campbell KL, et al. Muller and Krik’s small animal dermatology. 7th ed. Elsevier
Health Sciences 2013.
3. Ettinger SJ, Feldman EC, Cote E. Textbook of veterinary internal medicine expert consult. 8th ed.
Philadelphia, USA: Elsevier - Health Sciences Division 2016.
4. Nelson RW, Couto CG. Small animal internal medicine. 5th ed. Elsevier Health Sciences 2014.
5. Schaer M, Gaschen FP. Clinical medicine of the dog and cat. 3rd ed. CRC Press 2016.
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نام درس به فارسی :کارورزی تصویربرداری تشخیصی دامپزشکی 2
نام درس به انگلیسیVeterinary Diagnostic Imaging – Rotation 2 :
تعداد واحد

تعداد ساعات

نظری

عملی

جمع

-

1

1

دروس پیشنیاز

نظری

نوع واحد

عملی

جمع

64

64

تخصصی

الزامی

انتخابی 

کارورزی تصویربرداری تشخیصی دامپزشکی  1و یا همنیاز

ملزومات مورد نیاز برای ارایه درس

درمانگاه

کلینیک سیار

آزمایشگاه

سمینار

اهدف درس :آشنایی کاربردی دانشجویان با تکنیکهای تصویربرداری تشخیصی مورد استفاده در کلینیک تخصصی دامپزشکی دانشکده و
شیوه تشخیص و تفسیر آنها.
سرفصل
آشنایی با دستگاههای رادیولوژی و سونوگرافی
تهیه رادیوگرافهای استاندارد
سونوگرافی دمونستراسیون
مشاهده رادیوگرافها و تصاویر سونوگرافی عوارض ذکر شده در قسمت نظری درس تصویربرداری تشخیصی در دامپزشکی و نحوه نوشتن
گزارش آنها.
ایجاد تبحر در تشخیص رادیوگرافهای موارد بیمار ارجاعی
یادگیری و کسب تجربه و تبحر در تشخیصهای سونوگرافی موارد بیمار ارجاعی
روش ارزشیابی
ارزشیابی مستمر (درصد)

میانترم (درصد)

75

آزمون نهایی (درصد)

پروژه (درصد)

آزمونهای نوشتاری و عملکردی:
25

کتب و منابع علمی
1. Thrall DE. Textbook of veterinary diagnostic radiology. 7 ed. Elsevier Health Sciences 2017.
th

2. Kealy JK, McAllister H, Graham JP. Diagnostic radiology and ultrasonography of the dog and cat. 5 th
ed. Elsevier Health Sciences 2011.
3. Butler JA, Colles CM, Dyson SJ, et al. Clinical radiology of the horse. 4th ed. John Wiley & Sons 2017.
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نام درس به فارسی :کارورزی تصویربرداری تشخیصی دامپزشکی 3
نام درس به انگلیسیVeterinary Diagnostic Imaging – Rotation 3 :
تعداد واحد

تعداد ساعات

نظری

عملی

جمع

-

1

1

دروس پیشنیاز

نظری

نوع واحد

عملی

جمع

64

64

تخصصی

الزامی

انتخابی 

کارورزی تصویربرداری تشخیصی دامپزشکی  2و یا همنیاز

ملزومات مورد نیاز برای ارایه درس

درمانگاه

کلینیک سیار

آزمایشگاه

سمینار

اهدف درس :آشنایی کاربردی دانشجویان با تکنیکهای تصویربرداری تشخیصی مورد استفاده در کلینیک تخصصی دامپزشکی دانشکده و
شیوه تشخیص و تفسیر آنها.
سرفصل
آشنایی با دستگاههای رادیولوژی و سونوگرافی
تهیه رادیوگرافهای استاندارد
سونوگرافی دمونستراسیون
مشاهده رادیوگرافها و تصاویر سونوگرافی عوارض ذکر شده در قسمت نظری درس تصویربرداری تشخیصی در دامپزشکی و نحوه نوشتن
گزارش آنها.
ایجاد تبحر در تشخیص رادیوگرافهای موارد بیمار ارجاعی
یادگیری و کسب تجربه و تبحر در تشخیصهای سونوگرافی موارد بیمار ارجاعی
روش ارزشیابی
ارزشیابی مستمر (درصد)

میانترم (درصد)

75

آزمون نهایی (درصد)

پروژه (درصد)

آزمونهای نوشتاری و عملکردی:
25

کتب و منابع علمی
1. Thrall DE. Textbook of veterinary diagnostic radiology. 7 ed. Elsevier Health Sciences 2017.
th

2. Kealy JK, McAllister H, Graham JP. Diagnostic radiology and ultrasonography of the dog and cat. 5 th
ed. Elsevier Health Sciences 2011.
3. Butler JA, Colles CM, Dyson SJ, et al. Clinical radiology of the horse. 4th ed. John Wiley & Sons 2017.
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نام درس به فارسی :کارورزی تصویربرداری تشخیصی دامپزشکی 4
نام درس به انگلیسیVeterinary Diagnostic Imaging – Rotation 4 :
تعداد واحد

تعداد ساعات

نظری

عملی

جمع

-

1

1

دروس پیشنیاز

نظری

نوع واحد

عملی

جمع

64

64

تخصصی

الزامی

انتخابی 

کارورزی تصویربرداری تشخیصی دامپزشکی  3و یا همنیاز

ملزومات مورد نیاز برای ارایه درس

درمانگاه

کلینیک سیار

آزمایشگاه

سمینار

اهدف کلی درس :آشنایی کاربردی دانشجویان با تکنیکهای تصویربرداری تشخیصی مورد استفاده در کلینیک تخصصی دامپزشکی
دانشکده و شیوه تشخیص و تفسیر آنها.
سرفصل
آشنایی با دستگاههای رادیولوژی و سونوگرافی
تهیه رادیوگرافهای استاندارد
سونوگرافی دمونستراسیون
مشاهده رادیوگرافها و تصاویر سونوگرافی عوارض ذکر شده در قسمت نظری درس تصویربرداری تشخیصی در دامپزشکی و نحوه نوشتن
گزارش آنها.
ایجاد تبحر در تشخیص رادیوگرافهای موارد بیمار ارجاعی
یادگیری و کسب تجربه و تبحر در تشخیصهای سونوگرافی موارد بیمار ارجاعی
روش ارزشیابی
ارزشیابی مستمر (درصد)

میانترم (درصد)

75

آزمون نهایی (درصد)

پروژه (درصد)

آزمونهای نوشتاری و عملکردی:
25

کتب و منابع علمی
1. Thrall DE. Textbook of veterinary diagnostic radiology. 7 ed. Elsevier Health Sciences 2017.
th

2. Kealy JK, McAllister H, Graham JP. Diagnostic radiology and ultrasonography of the dog and cat. 5th
ed. Elsevier Health Sciences 2011.
3. Butler JA, Colles CM, Dyson SJ, et al. Clinical radiology of the horse. 4th ed. John Wiley & Sons 2017.
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نام درس به فارسی :کارورزی جراحی دامهای کوچک 3
نام درس به انگلیسیSmall Animal Surgery - Rotation 3 :
تعداد واحد

تعداد ساعات

نظری

عملی

جمع

نظری

عملی

-

1

1

-

64

دروس پیشنیاز

نوع واحد
جمع
64

تخصصی

الزامی

انتخابی 

کارورزی جراحی دامهای کوچک  2و یا همنیاز

ملزومات مورد نیاز برای ارایه درس

کلینیک سیار

درمانگاه

آزمایشگاه

سمینار

اهدف درس :کارورزان کلیه وظائف محوله را زیر نظر اساتید انجام خواهند داد

سرفصل
هدایت دانشجویان سال پایین تر برای تقسیم وظایف در جراحیهای مختلف
انجام جراحیهای معمول با کمک تیم جراحی و چگونگی کمک موثردر جراحیهای پیچیده در کنار متخصص جراحی
چگونگی برخورد درست و به موقع در انواع شوکهای قبل و پس از جراحی
چگونگی نسخه نویسی و آشنایی با انواع داروهای مختلف به کارگرفته شده در جراحیهای مختلف
روش ارزشیابی
ارزشیابی مستمر (درصد)
75

آزمون نهایی (درصد)

میانترم (درصد)

پروژه (درصد)

آزمونهای نوشتاری یا
عملکردی25 :

کتب و منابع علمی
th

1. Fossum TW. Small animal surgery. 4 ed. Elsevier Mosby 2013.
2. Slatter DH. Textbook of small animal surgery. 3rd ed. Elsevier Health Sciences 2002.
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نام درس به فارسی :کارورزی جراحی دامهای کوچک 4
نام درس به انگلیسیSmall Animal Surgery - Rotation 4 :
تعداد واحد

تعداد ساعات

نظری

عملی

جمع

نظری

عملی

-

1

1

-

64

دروس پیشنیاز

نوع واحد
جمع
64

تخصصی

الزامی

انتخابی 

کارورزی جراحی دامهای کوچک  3و یا همنیاز

ملزومات مورد نیاز برای ارایه درس

کلینیک سیار

درمانگاه

آزمایشگاه

سمینار

اهدف درس :کارورزان کلیه وظائف محوله را زیر نظر اساتید انجام خواهند داد

سرفصل
هدایت دانشجویان سال پایین تر برای تقسیم وظایف در جراحیهای مختلف
انجام جراحیهای معمول با کمک تیم جراحی و چگونگی کمک موثردر جراحیهای پیچیده در کنار متخصص جراحی
چگونگی برخورد درست و به موقع در انواع شوکهای قبل و پس از جراحی
چگونگی نسخه نویسی و آشنایی با انواع داروهای مختلف به کارگرفته شده در جراحیهای مختلف
روش ارزشیابی
ارزشیابی مستمر (درصد)

آزمون نهایی (درصد)

میانترم (درصد)

75

پروژه (درصد)

آزمونهای نوشتاری یا
عملکردی25 :

کتب و منابع علمی
th

1. Fossum TW. Small animal surgery. 4 ed. Elsevier Mosby 2013.
2. Slatter DH. Textbook of small animal surgery. 3rd ed. Elsevier Health Sciences 2002.
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نام درس به فارسی :کارورزی جراحی دامهای کوچک 5
نام درس به انگلیسیSmall Animal Surgery - Rotation 5 :
تعداد واحد

تعداد ساعات

نظری

عملی

جمع

نظری

عملی

-

1

1

-

64

دروس پیشنیاز

نوع واحد
جمع
64

تخصصی

الزامی

انتخابی 

کارورزی جراحی دامهای کوچک  4و یا همنیاز

ملزومات مورد نیاز برای ارایه درس

کلینیک سیار

درمانگاه

آزمایشگاه

سمینار

اهدف کلی درس :کارورزان کلیه وظائف محوله را زیر نظر اساتید انجام خواهند داد

سرفصل
هدایت دانشجویان سال پایین تر برای تقسیم وظایف در جراحیهای مختلف
انجام جراحیهای معمول با کمک تیم جراحی و چگونگی کمک موثردر جراحیهای پیچیده در کنار متخصص جراحی
چگونگی برخورد درست و به موقع در انواع شوکهای قبل و پس از جراحی
چگونگی نسخه نویسی و آشنایی با انواع داروهای مختلف به کارگرفته شده در جراحیهای مختلف
روش ارزشیابی
ارزشیابی مستمر (درصد)

آزمون نهایی (درصد)

میانترم (درصد)

75

پروژه (درصد)

آزمونهای نوشتاری یا
عملکردی25 :

کتب و منابع علمی
th

1. Fossum TW. Small animal surgery. 4 ed. Elsevier Mosby 2013.
2. Slatter DH. Textbook of small animal surgery. 3rd ed. Elsevier Health Sciences 2002.
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نام درس به فارسی :کارورزی جراحی دامهای بزرگ 3
نام درس به انگلیسیLarge Animal Surgery – Rotation 3 :
تعداد واحد

نوع واحد

تعداد ساعات

نظری

عملی

جمع

نظری

عملی

جمع

-

1

1

-

64

64

دروس پیشنیاز

تخصصی

الزامی

انتخابی 

کارورزی جراحی دامهای بزرگ  2و یا همنیاز

ملزومات مورد نیاز برای ارایه درس

درمانگاه

کلینیک سیار

آزمایشگاه

سمینار

اهدف درس :کارورزان کلیه وظایف محوله را زیر نظر اساتید کشیک انجام خواهند داد.
سرفصل
هدایت دانشجویان سال پایین تر برای تقسیم وظایف در تیم جراحی
آشنایی کامل با انواع بخیههای جراحی
انجام جراحیهای ساده با کمک تیم جراحی و چگونگی کمک موثردر جراحیهای پیچیده در کنار متخصص جراحی
چگونگی برخورد درست و به موقع در انواع شوکهای قبل و پس از جراحی
چگونگی معاینه سیستماتیک اندامهای حرکتی و آشنایی با روشهای تزریق داخل مفصلی در اسب
روش ارزشیابی
ارزشیابی مستمر (درصد)

آزمون نهایی (درصد)

میانترم (درصد)

75

پروژه (درصد)

آزمونهای نوشتاری یا
عملکردی25 :

کتب و منابع علمی
th

1. Auer JA, Stick JA. Equine surgery. 4 ed. Elsevier/Saunders 2012.
2. Fubini SL, Ducharme N. Farm animal surgery. 2nd ed. Elsevier Health Sciences 2016.
3. Oehme FW. Textbook of large animal surgery. 2nd ed. Williams & Wilkins 1988.
4. Hendrickson DA, Baird AN. Turner and McIlwraith’s techniques in large animal surgery. 4 th ed. John
Wiley & Sons 2013.
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نام درس به فارسی :کارورزی جراحی دامهای بزرگ 4
نام درس به انگلیسیLarge Animal Surgery – Rotation 4 :
تعداد واحد

نوع واحد

تعداد ساعات

نظری

عملی

جمع

نظری

عملی

جمع

-

1

1

-

64

64

دروس پیشنیاز

تخصصی

الزامی

انتخابی 

کارورزی جراحی دامهای بزرگ  3و یا همنیاز

ملزومات مورد نیاز برای ارایه درس

درمانگاه

کلینیک سیار

آزمایشگاه

سمینار

اهدف درس :کارورزان کلیه وظایف محوله را زیر نظر اساتید کشیک انجام خواهند داد.
سرفصل
هدایت دانشجویان سال پایین تر برای تقسیم وظایف در تیم جراحی
آشنایی کامل با انواع بخیههای جراحی
انجام جراحیهای ساده با کمک تیم جراحی و چگونگی کمک موثردر جراحیهای پیچیده در کنار متخصص جراحی
چگونگی برخورد درست و به موقع در انواع شوکهای قبل و پس از جراحی
چگونگی معاینه سیستماتیک اندامهای حرکتی و آشنایی با روشهای تزریق داخل مفصلی در اسب
روش ارزشیابی
ارزشیابی مستمر (درصد)

آزمون نهایی (درصد)

میانترم (درصد)

75

پروژه (درصد)

آزمونهای نوشتاری یا
عملکردی25 :

کتب و منابع علمی
th

1. Auer JA, Stick JA. Equine surgery. 4 ed. Elsevier/Saunders 2012.
2. Fubini SL, Ducharme N. Farm animal surgery. 2nd ed. Elsevier Health Sciences 2016.
3. Oehme FW. Textbook of large animal surgery. 2nd ed. Williams & Wilkins 1988.
4. Hendrickson DA, Baird AN. Turner and McIlwraith’s techniques in large animal surgery. 4 th ed. John
Wiley & Sons 2013.
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نام درس به فارسی :کارورزی جراحی دامهای بزرگ 5
نام درس به انگلیسیLarge Animal Surgery – Rotation 5 :
تعداد واحد

نوع واحد

تعداد ساعات

نظری

عملی

جمع

نظری

عملی

جمع

-

1

1

-

64

64

دروس پیشنیاز

تخصصی

الزامی

انتخابی 

کارورزی جراحی دامهای بزرگ  4و یا همنیاز

ملزومات مورد نیاز برای ارایه درس

درمانگاه

کلینیک سیار

آزمایشگاه

سمینار

اهدف درس :کارورزان کلیه وظایف محوله را زیر نظر اساتید کشیک انجام خواهند داد.
سرفصل
هدایت دانشجویان سال پایین تر برای تقسیم وظایف در تیم جراحی
آشنایی کامل با انواع بخیههای جراحی
انجام جراحیهای ساده با کمک تیم جراحی و چگونگی کمک موثردر جراحیهای پیچیده در کنار متخصص جراحی
چگونگی برخورد درست و به موقع در انواع شوکهای قبل و پس از جراحی
چگونگی معاینه سیستماتیک اندامهای حرکتی و آشنایی با روشهای تزریق داخل مفصلی در اسب
روش ارزشیابی
ارزشیابی مستمر (درصد)
75

آزمون نهایی (درصد)

میانترم (درصد)

پروژه (درصد)

آزمونهای نوشتاری یا
عملکردی25 :

کتب و منابع علمی
th

1. Auer JA, Stick JA. Equine surgery. 4 ed. Elsevier/Saunders 2012.
2. Fubini SL, Ducharme N. Farm animal surgery. 2nd ed. Elsevier Health Sciences 2016.
3. Oehme FW. Textbook of large animal surgery. 2nd ed. Williams & Wilkins 1988.
4. Hendrickson DA, Baird AN. Turner and McIlwraith’s techniques in large animal surgery. 4 th ed. John
Wiley & Sons 2013.
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نام درس به فارسی :تکنیکهای تولیدمثل دام
نام درس به انگلیسیAnimal Reproductive Techniques :
تعداد واحد

نوع واحد

تعداد ساعات

نظری

عملی

جمع

نظری

عملی

جمع

1

1

2

16

32

48

دروس پیشنیاز

تخصصی

الزامی

انتخابی 

مامایی دامپزشکی

ملزومات مورد نیاز برای ارایه درس

درمانگاه

سفر علمی

آزمایشگاه 

سمینار

اهدف درس :آشنایی دانشجویان با تکنیکها ی تولید مثلی جهت بهبود کارآیی تولید مثل حیوانات و نیز نحوه بکارگیری آنها در گونههای
در معرض انقراض
سرفصل
نظری
تعاریف مربوط به تکنیکهای تولید مثل دام
آشنایی با تلقیح مصنوعی
روشهای همزمانی فحلی و روشهای کمکی در تشخیص فحلی
روشهای اسپرم گیری ،ارزیابی ،عمل آوری و نگهداری اسپرم
انتقال جنین (رویان) در حیوانات اهلی
تولید رویان در آزمایشگاه ()IVM ،IVF ،IVC
تلقیح مصنوعی در گاو
تزریق داخل سیتوپالسمی اسپرم ()ICSI
شبیه سازی ( )Cloningو تعیین جنسیت در اسپرم و رویان
تولید حیوان تراریخته ()Transgenic animal
سلولهای بنیادی (انواع ،اخذ ،کشت و کاربرد)
عملی
تمرین عملی مباحث فوق
روش ارزشیابی
ارزشیابی مستمر (درصد)
10

میانترم (درصد)
20

آزمون نهایی (درصد)

پروژه (درصد)

آزمونهای نوشتاری35 :
آزمونهای عملکردی35 :

کتب و منابع علمی
1. Wolf DP, Zelinski-Wooten M. Assisted fertilization and nuclear transfer in mammals. Humana Press
2010.
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2. Scherer G, Schmid M. Genes and mechanisms in vertebrate sex determination. Birkhäuser 2001.
3. Dunbar BS, O'Rand MG. A comparative overview of mammalian fertilization. Springer Science &
Business Media 1991.
4. Guraya SS. Comparative cellular and molecular biology of ovary in mammals. Science Publishers 2000.
5. Findlay JK. Molecular biology of the female reproductive system. Academic press 1994.
6. Hughes RN. A functional biology of cloned animals. Chapman and Hall Ltd 1989.
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نام درس به فارسی :بیماریهای تولیدمثل گوشتخواران
نام درس به انگلیسیReproductive diseases in carnivores :
تعداد واحد

تعداد ساعات

نظری

عملی

جمع

نظری

عملی

1

-

1

16

-

دروس پیشنیاز

نوع واحد
جمع
16

تخصصی

الزامی

انتخابی 

مامایی دامپزشکی

ملزومات مورد نیاز برای ارایه درس

درمانگاه

کلینیک سیار

آزمایشگاه 

سمینار

اهدف کلی درس :هدف از این درس آموزش دانشجویان در مورد اتیولوژی ،اپیدمیولوژی ،پاتوژنز ،عالئم درمانگاهی ،درمان ،اهمیت و
مدیریت شایعترین بیماریهای تولیدمثل گوشتخواران (سگ و گربه) است
سرفصل
مدیریت تولید مثل سگ ماده (القاء فحلی ،تشخیص پریود باروری)
ناهنجاریها ی ساختاری دستگاه تولید مثل ،اختالالت مادرزادی و دو جنسی سگ و گربه ماده
نئوپالزیهای دستگاه تولید مثل و پستان سگ و گربه ماده
اختالالت عملکردی دســـتگاه تولید مثل (تاخیر در بلوغ ،آنســـتروس طوالنی ،فحلی خاموش ،فحل کاذب ،اســـترس طوالنی،هایپرپالزی واژن،
کیستهای تخمدانی و آبستنی کاذب)
ناهنجاریها و بیماریهای حین آبستنی (سقط ،هیپوکلسمی ،آکالمپسیا و)...
بیماریهای پس از زایمان (خونریزیهای پس از زایمان ،پارگی رحم ،جفت ماندگی ،متریت حاد ،پروالپس رحم)
هایپرپالزی اندومتر و پیومتر در سگ و گربه
مروری بر بیماریهای دستگاه تناسلی سگ و گربه نر (نارساییهای بیضه ،اپیدیدیم ،پروستات ،اندام تناسلی و غیره)
رهیافتهای بالینی در ناباروری سگ و گربه نر و ماده
روش ارزشیابی
ارزشیابی مستمر (درصد)
10

میانترم (درصد)

آزمون نهایی (درصد)

20

آزمونهای نوشتاری35 :
آزمونهای عملکردی35 :

پروژه (درصد)

کتب و منابع علمی
1. Noakes DE. Arthur's veterinary reproduction and obstetrics. 9 ed. Elsevier Health Sciences 2009.
th

2. Ettinger SJ, Feldman EC, Cote E. Textbook of veterinary internal medicine expert consult. 8 th ed.
Philadelphia, USA: Elsevier - Health Sciences Division 2016.
3. Kustritz MVR. Clinical canine and feline reproduction: Evidence-based answers. John Wiley & Sons
2011.
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4. Birchard SJ, Sherding RG. Saunders manual of small animal practice. 3rd ed. Elsevier Health Sciences
2005.
5. Johnston SD, Kustritz MVR, Olson PS. Canine and feline theriogenology. Saunders 2001.
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نام درس به فارسی :کارورزی مامایی 3
نام درس به انگلیسیTheriogenology- Rotation 3 :
تعداد واحد

نوع واحد

تعداد ساعات

نظری

عملی

جمع

نظری

عملی

جمع

1

1

2

16

32

48

تخصصی

الزامی

انتخابی 

کارورزی مامایی  2و یا همنیاز

دروس پیشنیاز

ملزومات مورد نیاز برای ارایه درس

درمانگاه 

کلینیک سیار

آزمایشگاه 

سمینار 

اهداف درس :این درس ادامه درس کارورزی  1است که هدف آن ورزیده شدن دانشجویان با نحوه پذیرش ،معاینه و درمان بیماران ارجاع
شده به بیمارستان یا بیماران در موارد سیاری به دامپروریها و نیز آموزش کارورزان سال پایین (کارورزی )1در کنار کارورزان سال باالتر
میباشد
سرفصل
در این درس دانشجویان کارورز زیر نظر استاد کشیک و دستیار گروه مامایی و بیماریهای تولیدمثل با موارد ذیل آشنا می شوند:
اخذ سابقه و تاریخچه از بیمار یا گله
انجام معاینات بر روی کیس بیمار زیر نظر دســتیار و عضــو هیئت علمی کشــیک (بررســی ظاهری معاینات بالینی الزم منجمله توش رکتال،
اولتراسونوگرافی دستگاه تولید مثل ،واژینوسکوپی ،خونگیری ،سیتولوژی واژن و رحم بیوپسی از رحم ،اندوسکوپی رحم در مادیان و ...در موارد
لزوم
تشخیص عارضه بر اساس یافتههای بالینی و پاراکلینیکی ،تشخیص تفریقی با سایر عارضههای مشابه
نحوه نسخه نویسی و درمان عارضه
پیگیری وضعیت کیس بیمار و یا گله
روش ارزشیابی
ارزشیابی مستمر (درصد)

میانترم (درصد)

50

آزمون نهایی (درصد)

پروژه (درصد)

آزمونهای نوشتاری50 :

کتب و منابع علمی
1. Noakes DE. Arthur's veterinary reproduction and obstetrics. 9 ed. Elsevier Health Sciences 2009.
th

2. McKinnon AO, Squires EL, Vaala WE, et al. Equine reproduction. 2nd ed. John Wiley & Sons 2011.
3. Youngquist RS, Threlfall WR. Current therapy in large animal theriogenology. 2nd ed. Saunders Elsevier
2007.
4. Pycock J, Samper JC, McKinnon AO. Current therapy in equine reproduction. Elsevier Health Sciences
2006.
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5. Constable PD, Hinchcliff KW, Done SH, et al. Veterinary medicine: A textbook of the diseases of cattle,
horses, sheep, pigs and goats. 11th ed. Elsevier Health Sciences 2016.
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نام درس به فارسی :کارورزی مامایی 4
نام درس به انگلیسیTheriogenology- Rotation 4 :
تعداد واحد

نوع واحد

تعداد ساعات

نظری

عملی

جمع

نظری

عملی

جمع

1

1

2

16

32

48

تخصصی

الزامی

انتخابی 

کارورزی مامایی  3و یا همنیاز

دروس پیشنیاز

ملزومات مورد نیاز برای ارایه درس

درمانگاه 

کلینیک سیار

آزمایشگاه 

سمینار 

اهداف درس :این درس ادامه درس کارورزی  1است که هدف آن ورزیده شدن دانشجویان با نحوه پذیرش ،معاینه و درمان بیماران ارجاع
شده به بیمارستان یا بیماران در موارد سیاری به دامپروریها و نیز آموزش کارورزان سال پایین (کارورزی )1در کنار کارورزان سال باالتر
میباشد
سرفصل
در این درس دانشجویان کارورز زیر نظر استاد کشیک و دستیار گروه مامایی و بیماریهای تولیدمثل با موارد ذیل آشنا می شوند:
اخذ سابقه و تاریخچه از بیمار یا گله
انجام معاینات بر روی کیس بیمار زیر نظر دســتیار و عضــو هیئت علمی کشــیک (بررســی ظاهری معاینات بالینی الزم منجمله توش رکتال،
اولتراسونوگرافی دستگاه تولید مثل ،واژینوسکوپی ،خونگیری ،سیتولوژی واژن و رحم بیوپسی از رحم ،اندوسکوپی رحم در مادیان و ...در موارد
لزوم
تشخیص عارضه بر اساس یافتههای بالینی و پاراکلینیکی ،تشخیص تفریقی با سایر عارضههای مشابه
نحوه نسخه نویسی و درمان عارضه
پیگیری وضعیت کیس بیمار و یا گله
روش ارزشیابی
ارزشیابی مستمر (درصد)

میانترم (درصد)

50

آزمون نهایی (درصد)

پروژه (درصد)

آزمونهای نوشتاری50 :

کتب و منابع علمی
1. Noakes DE. Arthur's veterinary reproduction and obstetrics. 9 ed. Elsevier Health Sciences 2009.
th

2. McKinnon AO, Squires EL, Vaala WE, et al. Equine reproduction. 2nd ed. John Wiley & Sons 2011.
3. Youngquist RS, Threlfall WR. Current therapy in large animal theriogenology. 2nd ed. Saunders Elsevier
2007.
4. Pycock J, Samper JC, McKinnon AO. Current therapy in equine reproduction. Elsevier Health Sciences
2006.
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5. Constable PD, Hinchcliff KW, Done SH, et al. Veterinary medicine: A textbook of the diseases of cattle,
horses, sheep, pigs and goats. 11th ed. Elsevier Health Sciences 2016.
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عنوان درس به فارسی :نگهداری و استفاده حیوانات آزمایشگاهی
عنوان درس به انگلیسیCare and Use of laboratory animals :
تعداد واحد

نوع واحد

تعداد ساعات

نظری

عملی

جمع

نظری

عملی

جمع

0/5

0/5

1

8

16

24

دروس پیشنیاز

تخصصی

الزامی

انتخابی 

آناتومی  ،2فیزیولوژی 3

ملزومات مورد نیاز برای ارایه درس

کارگاه

سفر علمی

آزمایشگاه 

سمینار

اهداف درس :در پرورش و نگهداری حیوانات آزمایشگاهی برای دانشجویان دکترای دامپزشکی شناسائی حیوانات آزمایشگاهی ،روشهای
پرورش آنها و روشهای کار با حیوانات آزمایشگاهی تدریس می گردد .مبنای علمی چهارچوب درس پرورش و نگهداری حیوانات
آزمایشگاهی بر اساس تفهیم مطلب زیر پایه ریزی شده است:
 - 1آشنایی با حیوانات آزمایشگاهی
 – 2اصول صحیح کار با حیوانات آزمایشگاهی
 – 3تفهیم قوانین استفاده از حیوانات آمایشگاهی در تحقیقات با تکیه بر حقوق حیوانات آزمایشگاهی
سرفصل
نظری
کلیات ،طبقهبندی حیوانات آزمایشگاهی ،تقسیم بندی حیوانات آزمایشگاهی ،اصول کلی پرورش و نگهداری حیوانات آزمایشگاهی ،شناخت و
پرورش خ رگوش ،شناخت و پرورش خوکچه هندی ،شناخت و پرورش موش صحرایی ،شناخت و پرورش سوری ،مروری بر بیماریهای حیوانات
آزمایشگاهی
عملی
آشنایی اولیه با وسایل پرورش و نگهداری حیوانات آزمایشگاهی ،روشهای مقید کردن حیوانات آزمایشگاهی ،روشهای تزریق در حیوانات
آزمایشگاهی ،روشهای کاهش استرس در حیوانات آزمایشگاهی ،روشهای خون گیری از حیوانات آزمایشگاهی ،روشهای اختصاصی کار با
حیوانات آزمایشگاهی
روش ارزشیابی
ارزشیابی مستمر (درصد)

آزمون نهایی (درصد)

میانترم (درصد)

پروژه (درصد)

آزمون نوشتاری و عملی100 :
کتب و منابع علمی
1. Sirois M. Laboratory animal and exotic pet medicine: Principles and procedures. 2 ed. Mosby 2015.
nd

2. Suckow MA, Stevens KA, Wilson RP. The laboratory rabbit, guinea pig, hamster, and other rodents.
Academic Press 2012.
3. Hedrich HJ. The laboratory mouse. Academic Press 2012.
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4. Sharp P, Villano JS. The laboratory rat. 2nd ed. CRC Press 2012.
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عنوان درس به فارسی :مدل سازی حیوانات در تحقیقات تجربی
عنوان درس به انگلیسیAnimal Modeling in Experimental Research :
تعداد واحد

نوع واحد

تعداد ساعات

نظری

عملی

جمع

نظری

عملی

جمع

2

-

2

32

-

32

دروس پیشنیاز

تخصصی

الزامی

انتخابی 

نگهداری و استفاده از حیوانات آزمایشگاهی

ملزومات مورد نیاز برای ارایه درس

کارگاه

سفر علمی

آزمایشگاه

اهداف درس
تمرین مشاهده و مدل سازی حیوانات
یادگیری اینکه چگونه حیوانات ساخته شده و چگونه رفتار می کنند؟
در نظر گرفتن اینکه چگونه ساختار و رفتار حیوانات آنان را قادر به بقاء در محیط اطرافشان می سازد.
چرا حیوانات اینگونه نگاه و عمل می کنند و ما چطور میتوانیم نگاه و عملکرد آنها را مطالعه کرده و توضیح دهیم؟
سرفصل
مقدمه مدل سازی
معرفی حیوانات آزمایشگاهی ،جنس ،گونه و زیستگاه طبیعی
بهداشت ،پرورش و تکثیر حیوانات آزمایشگاهی
تغذیه ،نگهداری ،واکسیناسیون و بیماریهای شایع حیوانات ازمایشگاهی
روشهای مقیدسازی حیوانات
آناتومی و تشریح کالبد شناسی کاربردی
خونگیری ،تزریق و بیهوشی
مدل سازی بر اساس رفتار یک حیوان
ابداع ساختارها و رفتارهای حیوانی جدید
حیوانات ترانسژنیک
نگه داری موجودات ابداعی به دست انسان
مدلهای ارزیابی دارویی در حیوانات با تکیه بر مباحث فارماکولوژی
مدلهای ارزیابی دارویی در حیوانات
مدلهای ارزیابی فراوردههای پوست و مو و حساسیتهای پوستی
مدلهای شبیه سازی بیماریهای گوارشی
مدلهای شبیه سازی فرایند تولید مثل ،باروری و ناباروری در حیوانات
مدلهای تومور و مطالعه انواع خوش خیم و بدخیم در حیوانات آزمایشگاهی
مدلهای روان شناختی و رفتاری
روش ارزشیابی
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سمینار

)پروژه (درصد

)آزمون نهایی (درصد

)میانترم (درصد

)ارزشیابی مستمر (درصد

100 :آزمون نوشتاری و عملی
کتب و منابع علمی
rd

1. Slack JMW. Essential developmental biology. 3 ed. John Wiley & Sons 2012.
2. Hau J, Schapiro SJ. Handbook of laboratory animal science. Vol I. 3rd ed. CRC Press 2010.
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عنوان درس به فارسی :مدیریت زخم در دامپزشکی
عنوان درس به انگلیسیVeterinary wound management :
تعداد واحد

نوع واحد

تعداد ساعات

نظری

عملی

جمع

نظری

عملی

جمع

1

1

2

16

32

48

دروس پیشنیاز

تخصصی

الزامی

انتخابی 

اصول جراحی دامپزشکی و اصول هوشبری دامپزشکی

ملزومات مورد نیاز برای ارایه درس

درمانگاه 

سفر علمی

آزمایشگاه 

سمینار

اهداف درس :یادگیری و آشنایی دانشجویان دوره دامپزشکی عمومی با انواع زخمهای رایج در طب دامپزشکی و چگونگی اجرای هنر و علم
مدیریت زخم در شرایط و گونههای مختلف دام و طیور
سرفصل
نظری :آشنایی با مفاهیم و روند التیام در بافتهای مختلف بدن؛ تازهها ی فیزیولوژی و پاتوفیزیولوژی زخمهای پوستی ،اسکلتی -عضالنی و
احشایی با تاکید ویژه بر تاثیر واسطهها ی ترمیمی و فاکتورهای رشد تازه کشف شده؛ ماهیت و تفاوت مراحل التیام در گونهها و نواحی مختلف
بدن؛ تاثیر عوامل مداخله گر منفی در مکانیسمهای فیزیولوژیک ترمیم زخم بر میزان عفونت و التیام؛ ارزیابی وضعیت کلی زخم و بیمار از نقطه
نظر عواملی چون هموستاز ،تنظیف ،پاکسازی و ضدعفونی در زمآنهای اولیه بروز آسیب و یا زخمهای تعویقی؛ ارزیابی کلی بالینی بیمار جهت
دریافت درمآنها ی حمایتی و پیشگیرانه با توجه به تاثیر منفی حضور عفونت در رخداد التیام؛ آشنایی با انواع درمان و داروهای موضعی ،پانسمان
و تولیدات مختلف حمایت از زخم موجود در بازار و یا روشهای تهیه و بکارگیری آنها؛ مراحل مختلف تصمیم گیری و قضاوت در خصوص انواع
زخمها و آشنایی با انواع روشهای برخورد با زخم و بکارگیری صحیح آن در شرایط مختلف؛ آشنایی با ویژگیهای مختلف فیزیکی و بیومکانیکی
پوست برای اجرای روشهای مناسب جراحی ترمیمی؛ نحوه برخورد با زخمهای نواحی سر ،گردن ،تنه و اندامهای انتهایی و انواع زخمهای
خراشیدگی ،ساییدگی ،بریدگی و یا کنده شدگی و نیز مدیریت و ممانعت از بروز مشکالت احتمالی چون حضور بافت جوانه ای اضافی در محل
زخم؛ بررسی زخم از نقطه نظر درگیری و آسیب احتمالی سایر بافتها یا ارگآنها مانند ساختارهای سینوویالی ،تاندونی/لیگامانی یا احشای
داخلی؛ روشهای مختلف رایج ترمیم پوست و نواقص بافتی به همراه آشنایی با انواع تکنیکهای پیوند پوست و ارائه محاسن ،معایب و پیش
آگهی از نتیجه نهایی هرکدام از روشهای درمانی؛ مدیریت زخمهای چالشی مانند زخمهای غفونی ،سوختگی و یا تودههای سرطانی؛ آشنایی با
انواع تکنیکهای لیزر درمانی یا کرایوسرجری /کرایوتراپیها در طب دامپزشکی؛ یادگیری و بکارگیری هنر انواع پانسمان ،بانداژ ،اسپلینت (آتل
بندی) و قالب گیری در شرایط و نواحی مختلف بدن.
عملی :آشنایی با ابزار ،لوازم و مواد مختلف مدیریت زخم (آنتی بیوتیک ،ضد التهاب ،ضد درد ،مشوق رشد ،ممانعت از رشد و  )...و نحوه استفاده
و بکارگیری صحیح آنها به همراه لوازم مورد نیاز برای آماده سازی ،شستشو و پاکسازی انواع زخم؛ انواع مختلف پانسمان و پیاده کردن الیههای
مختلف پانسمان بر روی انواع زخم؛ تمرین و اجرای انواع مختلف بانداژ جهت حمایت زخمهای مختلف در نواحی مختلف بدن و مواد الزم جهت
اجرای صحیح آن؛ آشنایی و کار با انواع مختلف مواد رایج و جدید قالب گیری و آتل گذاری و بی حرکت نمودن محلهای مختلف زخم.
روش ارزشیابی
ارزشیابی مستمر (درصد)

آزمونهای نهایی (درصد)

میانترم (درصد)

238

پروژه (درصد)

آزمونهای نوشتاری یا
60 :عملکردی

20

20

کتب و منابع علمی
th

1. Auer JA, Stick JA. Equine surgery. 4 ed. Elsevier/Saunders 2012.
2. Stashak TS, Theoret CL. Equine wound management. 2nd ed. John Wiley & Sons 2011.
3. Fossum TW. Small animal surgery. 4th ed. Elsevier Mosby 2013.
4. Risselada M. Wound management, an issue of veterinary clinics of north America: Small animal practice.
Elsevier Health Sciences 2017.
5. Williams JM, Moores A. BSAVA manual of canine and feline wound management and reconstruction.
2nd ed. Wiley 2009.
6. Swaim SF, Renberg WC, Shike KM. Small animal bandaging, casting and splinting techniques. Wiley
2011.
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عنوان درس به فارسی :کارآفرینی در دامپزشکی
عنوان درس به انگلیسیEntrepreneurship in Veterinary Medicine :
تعداد واحد

نوع واحد

تعداد ساعات

نظری

عملی

جمع

نظری

عملی

جمع

1

0

1

16

0

16

دروس پیشنیاز

تخصصی

الزامی

انتخابی 

ندارد

ملزومات مورد نیاز برای ارایه درس

کارگاه

سفر علمی

آزمایشگاه

سمینار

اهداف درس :مشکالت اقتصادی موجود در جامعه و افزایش تعداد دانشآموختهگان دررشتههای مختلف که بعضاً ناشی از ضوابط نامناسب
پذیرش دانشجو از یک سو و نیاز به داشتن جامعه ای تحصیل کرده از سوی دیگر است ،موجب اشباع بازار کار و مواجه با عدم بهرهوری الزم
از دانش آموختگان دانشگاهی شده است  .به عالوه امید به آینده شغلی نیز عاملی مهم در نزد دانشجویان است که کمرنگ شدن آن میتواند
لطماتی گران به نظام آموزشی عالی وارد سازد .متأسفانه در حال حاضر اینگونه مشکالت دامنگیر تمام گرایشهای تحصیلی گردیده است.
در شرایط کنونی ایجاد فرصتهای شغلی برای انبوه بیکاران کشور و به ویژه دانشآموختهگان اصلیترین و مهمترین دغدغه سیاستگذاران و
تصمیم گیران کالن کشور است .از سوی دیگر مبحث اشتغال از قالب دولتی خارج شده است .امروزه ایجاد اشتغال تنها به شکل برنامهریزی
دولت جهت استخدام دولتی به عنوان تنها راه حل ایجاد اشتغال مطرح نمیباشد  .کارآفرینی و خود اشتغالی از مباحث نسبتاً جدیدی است
که زمینه را برای افزایش ضریب اشتغال الیهها ی مختلف نیروی کار کشور و به خصوص دانش آموختگان آموزش عالی مساعدتر مینماید.
گسترش فرهنگ کارآفرینی موجب پرورش افرادی توانمند ،خالق ،مبتکر و فرصتجو خواهد شد که میتوانند ضمن به حرکت در آوردن
چرخهها ی اقتصاد کشور زمینه اشتغال نسل جوان و دانش آموخته را فراهم آورند.
خوشبختانه طرح مقوله کارآفرینی در ایران چندی است که مورد توجه خاص مسئولین نظام و مراکز تخصصی قرار گرفته و در میان نخبگان
علمی و اندیشمندان تالشهای ارزشمندی را در این باب شاهد بودهایم .لذا ترویج و اشاعه مفاهیم و راهکارهای علمی کارآفرینی در قالب واحد
درسی کارآفرینی میتواند مکمل این تالشها باشد.

سرفصل
ساختار توسعه فرهنگ نوآوری و کارآفرینی
مدیریت نوآوری و خلق تکنولوژی (بهینه سازی ضایعات دام و طیور ،پرورش حیوانات اگزوتیک جهت صادرات ،تولید محصوالت ارگانیک)
مدلهای کسب و کار با گرایش در دامپزشکی
کشف زوایای پنهان فرصتهای شغلی در رشته دامپزشکی شامل:





بحث غذای دام (جیرههای غذایی دام و کارخانجات خوراک دام و مکمل ساز)
تنوع دامهای موجود در ایران از نظر غذای انسان نظیر گاو گوسفند و شتر و همچنین انواع طیور ماکیان صنعتی و خانگی ،زنبور عسل
حیواناتی که کاربریهای مفید دیگر دارند از جمله کرم ابریشم و اسب (با کاربریهای مختلف در کشاورزی ،حمل و نقل و انواع
مسابقات)
کشتارگاهها و صنایع جانبی از جمله تولید پودر خون پودر ،پودر استخوان ،صنعت پوست و چرم
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بحث حیوانات خانگی و نقش حیوانات در زندگی بشر (همیاری حیوانات در فعالیتهای نظامی و انتظامی شامل مباحثی چون حیوانات
مین یاب ،کشف مواد مخدر ،حیوانات آموزش دیده در امداد و نجات شامل مباحثی چون حیوانات زنده یاب ،امدادگری با حیوانات
همچنین استفاده از حیوانات در درمآنهای پزشکی و روانپزشکی شامل مباحثی چون پیشبینی سرطان توسط حیوانات ،درمان
بیماریهای روانی توسط حیوانات پیشگوی زلزله با استفاده از توانایی حیوانات)
اخالق کار با حیوانات و حقوق حیوانات :مباحث شرعی و دینی مرتبط با حیوانات شامل مباحثی چون احکام دینی در ارتباط با
حیوانات ،دستورات دینی در مورد رفتار با حیوانات
رفتارشناسی حیوانات و نقش مسائل روانی در تولیدات دامی
نقش حیوانات در تولید واکسنها
موسسات و مراکز آموزش و پژوهشی دامی و دامپزشکی
بیمارستان
کلینیک
داروخانه
آزمایشگاههای دامپزشکی
انتشار مجله ،کتاب ،نرم افزار و بانکهای اطالعاتی و سایتهای دامپزشکی
صادرات و واردات دارو ،واکسن ،فرآوردههای دامی و...
تعاونیهای تولیدی و خدماتی

روش ارزشیابی
ارزشیابی مستمر (درصد)

آزمونهای نهایی (درصد)

میان ترم (درصد)

پروژه (درصد)

آزموهای نوشتاری100:
کتب و منابع علمی
 .1زالی محمدرضا ،والیتی رضوان .کارآفرینی :دیدگاه فرآیندی .انتشارات دانشگاه تهران .1395
 .2مقیمی سید محمد ،احمدپور داریانی محمود .مبانی کارآفرینی .نگاه دانش .1395
 .3احمدپور داریانی محمود ،ملکی علی .کارآفرینی پیشرفته .انتشارات راه دان .1393
 .4احمدپور داریانی محمود .کارآفرینی :تعاریف ،نظریات ،الگوها .ساکو .1393
 .5مقیمی سید محمد ،وکیلی یوسف ،اکبری مرتضی .نظریههای کارآفرینی .انتشارات دانشگاه تهران .1396
 .6زارع هادی ،اکباتانی حسین ،پورنصرخاکباز پیمان .تئوری عمومی کارآفرینی (رویکرد فرد  -فرصت) .آراد کتاب .1391
 .7احمدپور داریانی محمود ،جمالی بهروز  ،قاسمی احسان .کتاب جامع کارآفرینی .کتابخانه فرهنگ .1391
 .8ایراننژاد پاریزی مهدی ،جودکی سرور .اصول کارآفرینی .نشر مدیران .1391
 .9حسن مرادی نرگس .مدیریت کارآفرینی .موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت .1386
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عنوان درس به فارسی :فیزیک پزشکی
عنوان درس به انگلیسیMedical Physics :
تعداد واحد

نوع واحد

تعداد ساعات

نظری

عملی

جمع

نظری

عملی

جمع

1

-

1

16

-

16

دروس پیشنیاز

تخصصی

الزامی

انتخابی 

ندارد

ملزومات مورد نیاز برای ارایه درس

کارگاه

سفر علمی

سمینار

آزمایشگاه

اهداف درس :آشنایی دانشجویان با فن آوریهای علم فیزیک که در تشخیص و درمان بیماریها مورد استفاده قرار می گیرند

سرفصل
-

-

ماهیت و خواص نور مرئی ،اشعه زیر قرمز ،اشعه ماوراء بنفش و مصارف پزشکی آنها
امواج وراء صوتی و مصارف پزشکی آن :تولید و خواص امواج وراء صوتی ،خواص شیمیائی و بیولوژیکی امواج وراء صوتی ،کاربرد
امواج وراء صوتی در پزشکی
مصارف جریآنهای پرفرکانس در پزشک :تولید و خواص جریآنهای پرفرکانس ،خواص فیزیولوژیکی و موارد استعمال جریآنهای
پرفرکانس در پزشکی (جراحی الکتریکی ،حرارت درمانی  ،اثرات سوء جریان الکتریسیته بر بدن و راههای حفاظت.
پزشکی هسته ای :ساختمان اتم و انرژی هسته ،رادیواکتیویته و خواص آن (پرتوهای یونساز) ،رادیواکتیویته طبیعی ،نوترونها،
رادیواکتیویته مصنوعی ،تشخیص و سنجش رادیواکتیویته ،مولکولهای نشان دار و موارد استعمال پزشکی آن ،موارد استعمال
رادیوایزوتوپها در تشخیص و درمان.
مبانی فیزیکی رادیولوژی و رادیوتراپی :ماهیت و خواص اشعه ایکس ،مولدهای اشعه ایکس ،جذب و اندازه گیری اشعه ایکس ،اصول
فیزیکی پرتو تشخیصی و پرتو درمانی ،رادیوبیولوژی ،حفاظت (اشعه ایکس ،پرتوها).

روش ارزشیابی
ارزشیابی مستمر (درصد)

میانترم (درصد)

آزمونهای نهایی (درصد)

10

30

آزمونهای نوشتاری60 :

پروژه (درصد)

کتب و منابع علمی
 .1تکاور عباس .فیزیک پزشکی .ویرایش دوم .آییژ .1396
2. Maqbool M. An introduction to medical physics. Springer 2017.
3. Lewis C, Keevil S, Greener A, et al. Introduction to medical physics. Taylor & Francis 2017.
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