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 گیری بیماری های قلب وعروق یم، درمان، پیشگیری، تشخیص و پیدانشجو با عالمقدماتی آشنایی  هدف کلی:
 

  اهداف اختصاصی:

 :در پایان دوره دانشجو قادر خواهد بود

 

 اهداف شناختی: 

 مرتبط با دستگاه قلب و عروق:  مهم  و شایع شکایات و عالئم از  یک هر با مواجهه درالف( 

 کند. بیان را آن تعریف -1

 .دهد شرح را آن به رویکرد (  برایfocused history taking and physical exam الزم ) فیزیکی معاینات -2

 

 :مرتبط با دستگاه قلب و عروق مهم و  شایع  بیماریهای مورد در (ب

 دهد.  شرح را بیماری  اپیدمیولوژی و، اتیولوژی، تعریف -1

 دهد. توضیح را مهم  و شایع بیماریهای به مبتال بیماران مشکالت -2

 دهد.  شرح  را بیماری  تشخیص روشهای -3

 از انتظار مورد حد  در بومی گایدالینهای و علمی شواهد اساس بر  را بیمار توانبخشی  و درمان بر مشتمل، مختلف سطوح در پیشگیری اقدامات مهمترین -4

 .دهد توضیح عمومی پزشک

 

 حیطه نگرشی



 .در بحث های گروهی شرکت نماید-1

 .تکالیف خود را به دقت و در مهلت تعیین شده انجام دهد-2

 درمورد بیماریهای قلبی نگرش صحیح داشته و بررسی این بیماریها را درست بداند.-3

 .کند توجه دارد ضرورت حیطه این بالینی محیط در آن مراعات که مهمی مسائل به نسبت -4

 

 حیطه مهارتی 

 درمانی یا تشخیصی رویکردهای پیشنهاد و بالینی  استدالل برای را شده آموخته دانش، بیماریها این با مرتبط بیماران موارد شرح یا  سناریو  با  مواجهه در -1

 . بندد کار به

 .دهد پیشنهاد را بیمار مشکل مدیریت  و تشخیص به رسیدن برای ضروری  گامهای و کند مطرح را مهم افتراقی های تشخیص -2
 

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

 از خارج در انجام جهت  آموزان دانش به تکالیف ارائه-8 شده ارائه مطالب  بندی جمع7درزمینه بیماری های قلبی  شده مطرح پاسخ درباره مسائل و پرسش

 کالس

 سخنرانی، پرسش و پاسخ،وبحث در مورد مطالب مطرح شدهشیوه 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 

   آنتهیه نوار قلب و تفسیر  تکالیف دانشجو:

 )نمره تشویقی(.  ارزیابی نتایج تکالف ارائه شده و . طرح سواالت شفاهی در طول ترمنمره( 20) آزمون پایان ترمنحوه ارزیابی دانشجو:

 

 جدول زمانبندی درس   

 رئوس مطالب  ردیف

 نشانه های بیماریهای قلبی 1

 احیای 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( ریوی امبولی ادامه  17
 

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

• 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. 

 


