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 یشی، بشمام، ها، قلب  عی قی،  دمما،  یششیشی،  تشیش    یشدانشجو با عالمقدماتی آشنایی  :هدف کلی
 

  :اهداف اختصاصی

 :دم یایا، د مه دانشجو قادم خواهد بود

 

 :اهداف شناختی

 :میتبط با دستیاه قلب   عی ق مه،   شایع شکایات   عالئ، از یک هی با مواجهه دم( الف

 .کند بشا، ما آ، تعییف -1

 .دهد شیح ما آ، به م یکید بیا،(  focused history taking and physical exam )الزم  فشزیکی معاینات -2

 

 :میتبط با دستیاه قلب   عی ق مه،   شایع بشمامیها، مومد دم (ب

 .دهد شیح ما بشمام، ایشدمشولوژ،    اتشولوژ،  تعییف -1

 .دهد توضشح ما مه،   شایع بشمامیها، به مبتال بشماما، مشکالت -2

 .دهد شیح ما بشمام، تشیش  م شها، -3

 از انتظام مومد حد دم بومی گایدالینها،   علمی شواهد اساس بی ما بشمام توانبیشی   دمما، بی مشتمل  میتلف سطوح دم یششیشی، اقدامات مهمتیین -4

 .دهد توضشح عمومی یزشک

 

 حشطه نییشی



 .دم بحث ها، گی هی شیکت نماید-1

 .تکالشف خود ما به دقت   دم مهلت تعششن شده انجام دهد-2

 .دممومد بشمامیها، قلبی نییش صحشح داشته   بیمسی این بشمامیها ما دمست بداند-3

 .کند توجه دامد ضی مت حشطه این بالشنی محشط دم آ، میاعات که مهمی مسائل به نسبت-4

 

 حشطه مهامتی

 دممانی یا تشیشصی م یکیدها، یششنهاد   بالشنی استدالل بیا، ما شده آموخته دانش  بشمامیها این با میتبط بشماما، موامد شیح یا سنامیو با مواجهه دم -1

 .بندد کام به

 .دهد یششنهاد ما بشمام مشکل مدیییت   تشیش  به مسشد، بیا، ضی م، گامها،   کند مطیح ما مه، افتیاقی ها، تشیش  -2
 

-6جهت بیخومد صحشح با بشمام، ها جو دانش ایتهد -5سؤال طیح-4.جدید دمس معیفی-3.ییسش ازدمس قبل-2. حضوم غشاب:استاد چیونیی فعالشت

 از خامج دم انجام جهت آموزا، دانش به تکالشف امائه-8 شده امائه مطالب بند، جمع7دمزمشنه بشمام، ها، قلبی شده مطیح یاسخ دمبامه مسائل   ییسش

 کالس

 سینیانی  ییسش   یاسخ  بحث دم مومد مطالب مطیح شده:ششوه تدمیس

 یا میوینت : سایل کمک آموزشی 
 

بشمام،  دممومد  بحث سؤال طیح-3.سؤالها، استاد به یاسخ-2. آنها انجام زمشنه دم مشکالت بشا،   تکالشف جلسه قبل امائه-1:چیونیی فعالشت دانشجو

 قلبیها، 

  آ،تهشه نوام قلب   تفسشی  :تکالشف دانشجو

 (.نمیه تشویقی) امزیابی نتایج تکالف امائه شده   طیح سواالت شفاهی دم طول تیم. (نمیه 22) آزمو، یایا، تیم:نحوه امزیابی دانشجو

 

 جدول زمانبندی درس  

 رئوس مطالب ردیف

 نشانه ها، بشمامیها، قلبی 1

 احشا، قلبی میو، 4

 بشمامیها، ایسکمشک قلب 3

 اشنایی با اصول نوام قلب  تشیش  اختالالت ا،  0

 (فشزیویاتولوژ،  تشیش  انها)کامدیومشویاتی ها، قلبی  5

 اند کامدیت عقونی  6

 ییفشام، شییا، میو،  7

 (فشزیویاتولوژ،  تشیش  انها)بشمامیها، مادمزاد، قلب  8

 (فشزیویاتولوژ،  تشیش  انها)یییکامدبشمامیها،  9



 (فشزیویاتولوژ،  تشیش  انها)بشمامیها، دمیچه ایی قلب  14

 (فشزیویاتولوژ،  تشیش  انها)نامسایی قلب  11

 (فشزیویاتولوژ،  تشیش  انها)اتی اسکلی ز  14

 (فشزیویاتولوژ،  تشیش  انها)هشپیتنش  13

 عالئ، بشمامیها، قلبی  معاینه قلب  10

 ادامه عالئ، بشمامیها، قلبی  معاینه قلب 15

 (فشزیویاتولوژ،  تشیش  ا،)امبولی میو، 16

 (فشزیویاتولوژ،  تشیش  ا،)امبولی میو،ادامه  17
 

 .لطفا طبق اصول مفینس نویسی   کامل نوشته شود:منابع دمسی

 Braunwald's Heart Disease: A Textbook of Cardiovascular Medicine. The last edition.  
 Harrison's Principles of Internal Medicine. The last edition. 

 Walsh, and Robert A. Harrington. Hurst's the Heart. The last edition. 

 MLA. Wagner, Galen S. Marriott's Practical Electrocardiography. The last edition. 

 


