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 آشنایی دانشجو با عالیم، درمان، پیشگیری، تشخیص و پی گیری بیماری های قلب وعروقهدف کلی:
 

  اهداف اختصاصی:

 در پایان دوره دانشجو قادر خواهد بود.

 حیطه شناختی

 بیماری های مختلف قلبی را بیان نماید-1

 بیان نمایدراه های تشخیصی بیماریهای قلبی را -2

 روش های تشخیص و درمانی بیماری های قلبی را توضیح دهد-3

 حیطه نگرشی

 در بحث های گروهی شرکت نماید-1

 درمورد بیماریهای قلبی نگرش صحیح داشته و بررسی این بیماریها را درست بداند-2

 تکالیف خود را به دقت و در مهلت تعیین شده انجام دهد-3

 حیطه مهارتی

 معاینه بیمار مبتال به بیماری های قلبی راانجام دهد.روشهای -1

 آزمایش های الزم جهت تشخیص درست بیماری های قلبی را بنویسد و مقدار های غیر طبیعی آنرا شرح دهد-2

 داروهای مورد نیاز بر اساس نوع بیماری را بنویسد-3
 

-6جهت برخورد صحیح با بیماری ها جو دانش ایتهد -5سؤال طرح-4جدید. درس معرفی-3پرسش ازدرس قبل.-2. حضوروغیاباستاد: چگونگی فعالیت

 شده ارائه مطالب بندی جمع7درزمینه بیماری های قلبی شده مطرح پاسخ درباره مسائل و پرسش



 کالس از خارج در انجام جهت آموزان دانش به تکالیف ارائه-8 

 رح شدهسخنرانی، پرسش و پاسخ،وبحث در مورد مطالب مطشیوه تدریس:

 پاورپوینت وسایل کمک آموزشی: 
 

بیماری  درمورد وبحث سؤال طرح-3سؤالهای استاد. به پاسخ-2. آنها انجام زمینه در مشکالت بیان و تکالیف جلسه قبل ارائه-1چگونگی فعالیت دانشجو:

 های قلبی

 تهیه نوار قلب و تفسیر ان  تکالیف دانشجو:

 ترم. طرح سواالت شفاهی در طول ترم. ارزیابی نتایج تکالف ارائه شده آزمون پایاننحوه ارزیابی دانشجو:

 جدول زمانبندی درس  

 رئوس مطالب ردیف

 قلبی نشانه های بیماریهای 1

 احیائ قلبی ریوی 2

 بیماریهای ایسکمیک قلب 3

 اشنایی با اصول نوار قلب وتشخیص اختالالت ان  4

 )فیزیوپاتولوژی وتشخیص انها(کاردیومیوپاتی های قلبی  5

 اندوکاردیت عقونی  6

 پرفشاری شریان ریوی  7

 بیماریهای مادرزادی قلب )فیزیوپاتولوژی وتشخیص انها( 8

 بیماریهای پریکارد)فیزیوپاتولوژی وتشخیص انها( 9

 بیماریهای دریچه ایی قلب )فیزیوپاتولوژی وتشخیص انها( 10

 )فیزیوپاتولوژی وتشخیص انها(نارسایی قلب  11

 اترواسکلروز )فیزیوپاتولوژی وتشخیص انها( 12

 هیپرتنش )فیزیوپاتولوژی وتشخیص انها( 13

 عالئم بیماریهای قلبی ومعاینه قلب  14

 ادامه عالئم بیماریهای قلبی ومعاینه قلب 15

 )فیزیوپاتولوژی وتشخیص ان(امبولی ریوی 16

 )فیزیوپاتولوژی وتشخیص ان(امبولی ریویادامه  17
 

 لطفا طبق اصول رفرنس نویسی و کامل نوشته شود.:منابع درسی



Buranwald Heart disease 
Harrison Principle of internal medicine 
Hurst The Heart 
Mariot Electrocardiography 
Shamros Electrocardiography  

 


