
 

 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 دانشکده پیراپزشکی

 رسقالب نگارش طرح د

  
                                                                                                                     شناسیبيماريهاي  :عنوان درس  

 رادیولوژیشناسي دانشجویان کار: مخاطبان
 :  پیش نیاز  درس                                          نظری واحد 2: (عملی   –نظری  )تعداد و نوع واحد  

 آسيب شناسی

ساعت                       99  -95  سال تحصیلی دومنيمسال  8-01 ساعت شنبه ها سه :  زمان ارائه درس  

 آزاد : مشاوره 

                                                                             بيژن صبور :مدرس  

 

 
ی بيماريها عالئم ، نشانه ها ، فيزيوپاتولوژی ودرمان   اآشنايی ب :هدف کلی

   متداول وحائزاهميت درراديولوژی
 

 :(جهت هر جلسه يک هدف: )اهداف کلی جلسات 
  

بيماريهاي داخلي و طبقه بندي آنها ، تعريف سالمتي و بيماري ، منشاء  -1

 بيماريها  روشهاي تشخيص

بيماريهای همراه با انتشار گاز هادرريه ، : بيماريهاي سيستم تنفسي -2

  بيماريهای عفونی ريه 

بيماريهای انسدادی حاد ومزمن ريوی ، : بيماريهاي سيستم تنفسي   -3

 آمفيزم ، پنوموتوراکس ، بيماريهای پرده جنب وقفسه سينه

سندروم های مهم قلب وعروق ، بيماريهای ناشی )قلب وعروقبيماريهاي سيستم  -9

 از ايسکمی قلب

، بيماريهای ( آترواسکلروز)تصلب شريانها )بيماريهاي سيستم قلب وعروق -5

 دريچه ای

ها، لنفوم ،  لوسمی: بيماريهای خون وسيستم خونساز -6     

 مونونوکلئوزعفونی

بيماريهای مری ومعده ، سوء هضم ، :  گوارش يماريهاي دستگاهب   -7       

لوزالمعده ،     سندرم های مهم روده ای، آپانديسيت،بيماريهای 

  بيماريهای پرده صفاق

کبد  اعمال :بيماريهای کبد ،کيسه صفرا ومجاری صفراوی  -8     

وروشهای بررسی اختالالت عملکرد کبد، بيماريهای پارانشيم کبد ، 

 انفيلتراسيون کبد، علل يرقان ، بيماريهای کيسه صفرا

 پارگی طحال ، توده ها وکيست های طحال علل: بيماريهای طحال

بيماريهای عفونی کليه ، تومورهای کليه، : بيماريهاي دستگاه ادراري -9    

 سنگ های کليوی، 

بيماريهای مادرزادی کليه وسندروم   : بيماريهاي دستگاه ادراري -01    

 های مهم کليه 

سيستم عضالنی بيماريهای :  بيماريهای سيستم عضالنی واسکلتی -00     

 واسکلتی

غده هيپوفيز ،  بيماريهای: بيماريهای متابوليسم وغدد -02     

  پانکراسبيماريهای غده    –بيماريهای غده فوق کليوی 

بيماريهای غده تيروئيد ،   : بيماريهای متابوليسم وغدد -03      

 بيماريهای ناشی ازاختالل بيضه وتخمدانها
 

تومورهای مغزی ،  :  بيماريهای مغز واعصاب مرکزی ومحيطی -09     

 علل هيدروسفالی ، بيماريهای  مادرزادی مغزواعصاب 

بيماريهای عفونی : ومحيطی بيماريهای مغز واعصاب مرکزی -05     

 خونريزيها وايسکمی سيستم عصبی، ضايعات عروقی مغز شامل 

بررسی متداولترين وشايع ترين  :بيماريهای عفونی وانگلی  -06     

 بيماريهای ميکروبی ، ويروسی،انگلی وقارچی

 



 

 :اهداف ويژه به تفکيک اهداف کلی هر جلسه
   

منشاء بيماريهاي داخلي و طبقه بندي آنها ، تعريف سالمتي و بيماري ،   –0 

  روشهاي تشخيصي
 :در پايان کالس دانشجو قادر باشد     

 .را بیان نماید مفهوم سالمتي و بیماري-1-1     

 .را لیست نماید عوامل موثر بر وضعیت سالمتي و بیماري -2-1    

 .را از دیدگاههای مختلف بیان نماید تعریف بیماري  -3-1    

 .را بطور صحیح دسته بندی وتوضیح دهد عوامل موثر بر بیماري -4-1    

از سيستم  آزمايشات تشخيصی و عکس برداری ها) بيماريهاي سيستم تنفسي   -2

 (...و مزمنحاد وبرونشيت  - تنفسی
   :در پايان کالس دانشجو قادر باشد

 .را شرح دهد کلیات آناتومی وفیزیولوزی  -1-2

 .نحوه درمان خونریزی از بینی را شرح دهدعلل و  -2-2

 .را شرح دهد سینوزیتعالئم و درمان  -3-2

 .عالئم و درمان التهاب حلق و حنجره را بیان نماید -4-2

 .را شرح دهد الرنژیت حاد و مزمن وسرطان حنجرهعالئم و درمان  -5-2

 .درا بشناسد و لیست نمای اختالالت راه هوایي تحتاني   -6-2        

آن را بطور کامل شرح  (تشخیص و درمان -عالئم -انواع -علل) آسم -7-2        

 .دهد

 .را توضیح دهد (عالئم تشخیص و درمان -علل-انواع) آمفیزم  -8-2        

 .را شرح دهد (درمان -یافته هاي تشخیصي -عالئم ) برونشیت مزمن -9-2        

را شرح ( درمان -یافته هاي تشخیصي - عالئم -علل-انواع)پنومونی -11-2      

 .دهد

–آمفيزم –بيماري آسم  -ذات الريه- جنب)بيماريهاي سيستم تنفسي    -3

 (آمبولی، سل ريوی-برونکوپنومونی -پنومونی
   :در پايان کالس دانشجو قادر باشد

 .را شرح دهد (درمان -یافته هاي تشخیصي -عالئم ) برونشكتازي -1-3         

 -یافته هاي تشخیصي -عالئم ) آبسه ریه -پنوموني -آتلكتازي -2-3        

 .را شرح دهد (درمان

و نحوه  (درمان -یافته هاي تشخیصي -عالئم -عوامل خطرزا) سل -3-3        

 .تفسیر تست مانتو را بطور کامل توضیح دهد

را  (درمان -يیافته هاي تشخیص -عالئم ) سندرم زجر تنفسي بالغین -4-3        

 .شرح دهد

و علل ایجاد  (درمان -یافته هاي تشخیصي -عالئم ) آمبولي ریوي -3- 5        

 .آن را شرح دهد

و دسته بندی  (درمان -یافته هاي تشخیصي -عالئم ) تومورهاي ریه -6-3         

 .آن را توضیح دهد

نحوه تشخیص و درمان  (تجمع مایع در پلور -پلورزي)اختالالت پلور -7-3         

 .هر یک را بطور کامل شرح دهد

 -آزمايشات تشخيصی و عکس برداری ها )و قلب  بيماريهاي سيستم گردش خون   -4 

   (بيماريهای اکتسابی قلب -بيماريهای مادرزادی قلب
 :در پايان کالس دانشجو قادر باشد

 ..کلیات آناتومی وفیزیولوزی را شرح دهد -1-4           

 .عالئم شایع وروش های تشخیصی قلب وعروق را شرح دهد -2-4          

آن را بطور کامل  علل ،تشخیص، درمان:بیماریهاي سرخرگ كرونر – 3-4           

 .شرح دهد

آن را بطور کامل شرح  درمان و علل ،تشخیص: انواع آنژین صدري -4-4           

 .دهد

آن را بطور کامل  درمان و علل ،تشخیص: دانفاركتوس میوكار -5-4           

 شرح دهد

آن را توضیح  درمان وعلل ،تشخیصانواع ،: آندوكاردیت عفوني -6-4           

 .دهد

 .آن را بیان نماید درمان و علل ،تشخیص: میوكاردیت -7-4           

 .آن را توضیح دهد درمان و علل ،تشخیص: پریكاردیت -8-4           



و  درمان ،نحوه مراقبت و علل ،تشخیص: بیماري قلبي روماتیسمي -9-4           

 .پیشگیری از عوارض آن را شرح دهد

 

 
            

 -بيماريهای عضله قلب) و قلب  بيماريهاي سيستم گردش خون   -5          

 (بيماريهای عروقی -بيماريهای دريچه قلب
   :در پايان کالس دانشجو قادر باشد

 .آن را شرح دهد درمان و علل ،تشخیص: تامپوناد قلبي -1-5            

 .آن را توضیح دهد درمان و علل ،تشخیص: كاردیومیوپاتي -2-5          

انواع ،علل ف عالئم ،تشخیص و : اختالالت شایع دریچه های قلب  - 3-5          

 ..درمان و پیشگیری  را شرح دهد

آن را   درمان ،دسته بندی و ،تشخیص ، عالئم علل: هایپرتانسیون -4-5          

 .توضیح دهد
 

 -کم خونی ها -بيماريهای خون) و قلب  بيماريهاي سيستم گردش خون   -6

      بيماريهای لنفاوی  -بيماريهای خونريزی دهنده
 :در پايان کالس دانشجو قادر باشد

 .را شرح دهدآنمي انواع  ، درمانعلل ،تشخیص-1-6 

 .را بشناسد و توضیح دهد اختالالت انعقادي -2-6

 .را شرح دهد لوسمي-3-6

 .و انواع ان را توضیح دهد هوچگین-4-6

 .و نحوه تشخیص و درمان آن را شرح دهد منونوكلئوز عفوني-5-6

 .و انواع آن را توضیح دهد پورپورا -6-6

حوه مراقبت و درمان آن را ، علل ایجاد آن و نانعقاد داخل عروقي منتشر -7-6

 .شرح دهد

 .را توضیح دهد هموفیلي -8-6
 مری-دهان-آزمايشات تشخيصی و عکس برداری هابيماريهاي دستگاه گوارش   -7 

 ...ومعده و
 :در پايان کالس دانشجو قادر باشد

 ..کلیات آناتومی وفیزیولوزی را شرح دهد -1-7

 .را توضیح دهد بیماریهاي دهان -2-7 

 .را شرح دهد بیماریهاي التهابي مري -3-7

 .و علل ایجاد کننده آن را بیان نماید زخم پپتیك -4-7

 .را شرح دهد زخم اثني عشر -5-7

 .، عالئم ، تشخیص ریسک فاکتورها و نحوه درمان آن را شرح دهدزخم معده -6-7

 .و انواع آن را شرح دهد گاستریت -7-7

 .تشخیص و درمان آن را شرح دهد، عالئم ، نحوه آپاندیسیت -8-7

لوزالمعده  ، مجاری صفراوی، کبد ،کيسه صفرا روده ،بيماريهای     -8

   .را بيان نمايد  وطحال
 :در پايان کالس دانشجو قادر باشد

 .، انواع آن و نحوه درمان آنها را توضیح دهد بیماریهاي التهابي روده-1-8

 .و علل ایجاد کننده آن و نحوه درمان آن را شرح دهد كبدي اختالالت -2-8

علل ایجاد آن ، نحوه تشخیص و درمان را بطور  : بیماریهای کیسه صفرا-3-8

 .کامل بیان نماید

بیماریهای لوزالمعده، انواع پانکراتیت و علل ایجاد کننده آن را شرح  -4-8

 .دهد

 ه درمان آن را شرح دهدعلل ایجاد کننده آن و نحو: اختالالت طحال  – 5-8
 

بيماريهای -آزمايشات تشخيصی و عکس برداری ها )بيماريهاي دستگاه ادراري   -9

 (...، گلومرولی، عفونی و بيماريهای مادرزادی کليه)دستگاه ادراری
   :در پايان کالس دانشجو قادر باشد       

 .را شرح دهد ساختمان و عملكرد دستگاه ادراري - 9 -1

 .، وظایف آن و نقش کلیه ها در بدن را توضیح دهد عملكرد كلیه -2-9        

علل،عالئم ، نحوه تشخیص و درمان آن را توضیح : اختالالت مادرزادی كلیه -3-9

 .دهد

علل،عالئم ، نحوه تشخیص و درمان آن را توضیح : اختالالت گلو مرولی كلیه -4-9

 .دهد



وه تشخیص و درمان آن را توضیح علل،عالئم ، نح: بیماریهای عفونی كلیه -5-9

 .دهد

 

، سندروم های مهم کليه ، اختالالت مثانه  : بيماريهاي دستگاه ادراري -01

 ...و تومورهای کليه، سنگ های کليوی

 .را توضیح دهد اختالالت مثانه اي -1-11        

و علل ایجاد سنگ و نحوه درمان هریک را  سنگ هاي ادراريانواع  -2-11         

 .بطور مفصل شرح دهد

 .را توضیح دهد اختالالت پیشابراه -3-11         

 .ن را شرح دهدآو نحوه تشخیص و درمان  نئوپالسم هاي حالب -4-11         

 .و انواع حاد ومزمن آن را توضیح دهد نارسایي كلیه -5-11         

 .را بیان نماید سرطان كلیه -6-11  

 و آزمايشات تشخيصی و عکس برداری ها :  عضالت-استخوان -بيماريهای مفاصل -00

   بيماريهای سيستم عضالنی واسکلتی
 :در پايان کالس دانشجو قادر باشد

 .پلي میوزیت را شرح دهد -1-11

 .استئوماالسي را توضیح دهد -2-11

 .علل ایجاد کننده و درمان ان را بیان نماید كمردرد -3-11

  .استئوپورز و علل ایجاد کننده آن را شرح دهد -4-11

 آن را   شرح دهد( تشخیص و درمان -عالئم -انواع، علل:  شکستگی ها -5-11

آن را  شرح ( تشخیص و درمان -عالئم -انواع -علل: استئومیلیت -6-11         

 دهد

تشخیص و  -عالئم -انواع -علل: تگی مادرزادیاستخوان لگندررف -7-11         

 آن را  شرح دهد( درمان

  آزمايشات تشخيصی ،پانکراس،فوق کليوی)مترشحه داخلي  بيماريهاي هاي غدد  -02

 ...(هيپوفيز و
   :در پايان کالس دانشجو قادر باشد

 .آن را شرح دهد آزمایشات تشخیصی -1-12

 .آن را  شرح دهد( تشخیص و درمان -عالئم -انواع -علل دیابت شیرین -2-12

 .را توضیح دهد عوارض دیابتانواع  -3-12

و نحوه تشخیص و درمان آن را  غده فوق كلیويعلل كم كاري و پركاري -  12--4

 .شرح دهد

 .و آدیسون را توضیح دهد فئوكروموسیتوم -5-12

 .غده هیپوفیز و انواع اختالالت آن را شرح دهد -6-12
 

بيماريهای تيروئيد، پاراتيروئيد ، ) بيماريهاي هاي غدد مترشحه داخلي   -03

 ...(هيپوفيز و ناشی ازاختالل بيضه وتخمدانها
   :در پايان کالس دانشجو قادر باشد

 .آزمایشات تشخیصی آن را شرح دهد -1-13

علل كم كاري و پركاري غده تیروئید و نحوه تشخیص و درمان آن را شرح  -2-13

 .دهد

علل كم كاري و پركاري غده پاراتیروئید و نحوه تشخیص و درمان آن را  -3-13

 .شرح دهد

  بیماریهای ناشی ازاختالل بیضه - 4-13

 تخمدانها بیماریهای ناشی ازاختالل - 5-13
 

بيماريهای عفونی سيستم  آزمايشات تشخيصی)اعصاب  مغز و بيماريهاي دستگاه      -09

   ...، صرع و عروقی مغز شامل خونريزيها وايسکمیعصبی، ضايعات 

 :در پايان کالس دانشجو قادر باشد

 .عالئم شایع وروش های تشخیصی مغز و اعصاب را شرح دهد -1-14

تشخیص و  -عالئم -انواع -علل: بیماریهای عفونی سیستم عصبی -2-14

 .درمان را توضیح دهد

 .درمان را توضیح دهد تشخیص و -عالئم -انواع -علل: مننژیت -3-14

تشخیص و درمان را توضیح  -عالئم -انواع -علل: ضایعات عروقی مغز -4-14

 .دهد

 .تشخیص و درمان را توضیح دهد -عالئم -انواع -علل: سکته مغزی -5-14

 



 

 
 

تومورهای مغزی ، علل هيدروسفالی ، : بيماريهاي دستگاه مغز و اعصاب    -05

 ...وبيماريهای  مادرزادی مغزواعصاب 

تشخیص و درمان را  -عالئم -علل -انواع:   بیماریهای مادرزادی مغز -1-15 

 .توضیح دهد

 تشخیص و درمان را توضیح دهد -عالئم -علل -انواع:   هیدروسفالی -2-15

 .ن را توضیح دهدتشخیص و درما -عالئم -انواع -علل: صرع -3-15

 .تشخیص و درمان را توضیح دهد -عالئم -انواع -علل: تومورهای مغزی -4-15
 

بررسی متداولترين وشايع ترين  :بيماريهای عفونی وانگلی  -06

 بيماريهای ميکروبی ، ويروسی،انگلی وقارچی

تشخیص و  -عالئم -انواع -علل: ناشی از باکتریهابیماریهای عفونی  -1-14

 .را توضیح دهددرمان 

تشخیص و درمان  -عالئم -انواع -علل: ناشی از ویروسهابیماریهای عفونی  -1-14

 .را توضیح دهد

تشخیص و درمان  -عالئم -انواع -علل: ناشی از انگلهابیماریهای عفونی  -1-14

 .را توضیح دهد

تشخیص و  -عالئم -انواع -علل: ناشی از قارچ ها بیماریهای عفونی  -1-14

 .ن را توضیح دهددرما

 : منابع          

 سيسيل آخرين چاپ
 

 آخرين چاپ         بيماريهای داخلی هاريسون         -0

 آخرين چاپ              بيماريهای ارتوپدی                    -2

 آخرين چاپ        بيماريهای داخلی سيسيل           -3

 مطالب ارائه شده توسط استاد -9
 :روش تدریس

  گروهیبحث  –سخنرانی 
 :وسایل آموزشی 

 کتاب -ويديوپروژکتور -وايت برد

 

  سنجش و ارزشیابی 
بر )سهم از نمره کل روش آزمون

 (حسب درصد

 ساعت تاریخ

 ساعت کالس هر دوهفته يکبار %5 شفاهی کوئيز

 –تستی )کتبی آزمون ميان دوره

 (تشريحی

ساعت    هفته هشتم  21%

 کالس

 –تستی )کتبی ترمآزمون پايان 

 (تشريحی

طبق تقويم   61%

 دانشگاهی

 ساعت کالس 

 - کليه جلسات %5 - حضورفعال در کالس

 - تا پايان ترم %01 - تکاليف دانشجو

   
 :و انتظارات از دانشجو کالسمقررات 

 حضور منظم و به موقع در تمام جلسات درس .1

 شرکت فعال در بحث های گروهی .2

 شده و مطالعه موضوعات مربوطهمراجعه به منابع اعالم  .3

 

نام و امضای :                          نام و امضای مدرس              

 دانشکده EDOنام و امضای مسئول:                            مدير گروه

تاريخ :                                    تاريخ تحويل               

 :تاريخ ارسال                            :                ارسال

 

 



 بیماری شناسی : درس دول زمان بندیج

 8-01سه شنبه ها : : روز و ساعت جلسه          
      

 مدرس موضوع هر جلسه تاریخ جلسه

0 21/00/99 
، تعريف سالمتي و بيماري ، منشاء بيماريهاي 

 ...و طبقه بندي آنها ، روشهاي تشخيصي
 صبور

 صبور ( 0)بيماريهاي سيستم تنفسي  27/00/99  2

 صبور (0)بيماريهاي سيستم تنفسي  9/02/99 3

 صبور ( 0)بيماريهاي سيستم گردش خون    00/02/99 9

 صبور (0)بيماريهاي سيستم گردش خون     08/02/99 5

 صبور بيماريهاي   خون ولنف   25/02/99 6

7 
07/0/95 

امتحان  -(  0)بيماريهاي دستگاه گوارش 

 ميان ترم
 صبور

 صبور (2)بيماريهاي دستگاه گوارش   029/0/95 8

 صبور (       0)بيماريهاي دستگاه ادراري   30/0/95 9

 صبور (  2)بيماريهاي دستگاه ادراري 7/2/95 01

00 
 صبور  عضالت   -استخوان -بيماريهای مفاصل 09/2/95

 صبور (0)مترشحه داخليبيماريهاي هاي غدد  20/2/95 02

 صبور (2)بيماريهاي هاي غدد مترشحه داخلي    28/2/95 03

 صبور (0)بيماريهاي دستگاه اعصاب      9/3/95 09

 صبور (2)بيماريهاي دستگاه اعصاب     00/3/95 05

 صبور بيماريهای عفونی  08/3/95 06

طبق  

 برنامه 

 امتحان پايان ترم
 

 

 


