
     

    ((پيشگام تدريس حیجدول طرا ))

                       

دانشجویان : يرگروه  فراگ                                         اندوکرینولوژیکورس  :عنوان درس  

  8و  7 پزشکی ترم

 

  اکرم بختیاری شهری  دکتر  : نام استاد                                                   : نيمسال

 :  تعداد واحد                                          :روز برگزاری  كالس  

   
  جلسه   موضوع  اهداف جلسات 

 را بداند. غدد معاینه و اخذ شرح حال بیماری های  .1

تواند را ب اندوکرینیافته های حاصل از پاراکلینیک مرتبط با  .2
  توضیح دهد. 

 را بداند.  ها عملکرد ان غدد  اناتومی و ساختار .3

 را بداند. غدداصطالحات پایه مربوط به بیماری های  .4

ادرنال و اثرات فیدبک  -محور هیپوتاالموس، هیپوفیز .5
 مثبت و منفی در این محور را بداند. 

  اول    اندوکرینولوژی  کلیات-سمیولوژی

 هورمون های مترشحه از قشر ادرنال را بداند.  .1
 را بشناسد وعالیم و اپروچ به ان را بداند. کوشینک .2
نارسایی ادرنال اولیه و ثانویه را بشناسد و اپروچ به نارسایی ادرنال  .3

 را بداند. 
 هایپرالدوسترونیسم را بشناسد و درمان آن را بداند.  .4
 مفهوم ایسیدنتالوما رو بداند و اپروچ به ان را یاد داشته باشد .  .5

  دوم       اختالل قشر ادرنال       

  اختالل ناشی از افزایش ترشحات بخش مرکزی را بداند.  .1
 اپروچ به بیمار با فئوکروموسیتوم و درمان ان را بداند.  .2

  فئوکروموسیتوم بدخیم را بشناسد.  .3

 اختالل بخش مرکزی ادرنال 

   

  سوم



     

  
 انواع دیابت را بشناسد و بتواند انها را افتراق دهد.  .1
نحوه تشحیص دیایت را بداند و پاراکلینیک ان را بتواند  .2

 توضیح دهد. 
داروهای خوراکی و انواع انسولین را بشناسد و عوارض انها  .3

 را بداند. 
 نحوه تزریق انسولین را بداند.  .4
 رتینوپاتی دیابتی را بشناسد .5
 نفروپاتی دیابتی را بشناسد.  .6
 گاستروپاتی دیابتی را بشناسد . .7
 بتی را بشناسد. نوروپاتی دیا .8
 اپروچ به دیابتیک فوت را بداند.  .9

 معاینات ساالنه وازمایشات  روتین بیمار دیابتی را بداند .11
11. DKA  .را بشناسد و درمان آن را بداند 
12. HHS  .را بشناسد و درمان آن را بداند 
 الگوریتم اپروچ درمانی دیابت را بداند. .13

 

عوارض حاد و مزمن  -کلیات دیابت     
 دیابت 

  چهارم 

 تعریف هیپوگلیسمی و کریتریای ویپل را بداند.  .1
 علل بروز هیپوگلیسمی را در فرد دیابتی و غیر دیابتی بداند.  .2
 نحوه درمان و افتراق علل بروز هیپوگلیسمی را بداند.  .3

  هیپوگلیسمی

   

  
 

 

 

 

  



     

 :   سخنرانیروش تدریس 

   پس از ارائهطرح سئوال و پاسخ به سئواالت   

  اسالید استفاده از   

  
 :  وظابف و تکاليف دانشجو 

حضور منظم در جلسات کالس درس   

مشارکت فعال در کالس  انجام 

 تکالیف  

:  حضور درکالس، مشارکت فعال در کالس   روش ارزشيابي دانشجو 

 انجام تکالیف   امتحان پایان ترم   

 :   منابع مطالعه 

  هاریسون  1

  سیسیل 2

  

   


