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 هدف کلی:

 باید بتواند : کارآموز آموزشی هدر پایان دور 

 .اعضای تیم سالمت به نحو شایسته همکاری کند با کارکنان وسایر-1

ویژگی های رفتار حرفه ای مناسب را در تعامالت خود به نحو مطلوب نشان دهد خصوصا درشرایط مختلف بالینی، نشان دهد که مسئولیت پذیری، -2

 یدگی و اعتماد به نفس الزم برای انجام وظایف حرفه ای را به دست آورده است.ورز

را فهرست از بیمار مبتال به عالئم و شکایات شایع و مهم در این بخش شرح حال بگیرد معاینات فیزیکی الزم را انجام دهد، تشخیص های افتراقی مهم -3

ر را در حد مورد انتظار از پزشکان عمومی و متناسب با استانداردهای بخش بالینی محل کند، اقدامات ضروری برای تشخیص و مدیریت مشکل بیما

 استاد مربوطه انجام دهد.آموزش، زیر نظر 

در مورد اقدامات  یبوم یها نیو کار در ال یدهد.  بر اساس شواهد علم صیبخش را تشخ نیو مهم در ا عیشا یهایماریمبتال به ب مارانیمشکالت ب -۴

مشکل  انو درم تیریو مراحل مد  ندینما شنهادیاستقالل و پ یدر حد مورد انتظار از پزشک عموم ماریبه ب یمشتمل بر درمان و توانبخش ،یریشگیپ

 بخش با نظارت سطوح باالتر انجام دهد. یرا بر اساس استانداردها ماریب

 .به طور مستقل با نظارت مناسب انجام دهد ماریب یمنیاصول ا تیبخش را با رعا نیمرتبط با ا یضرور یرهایجوسرپ -۵

 

 

 باید توانایی های زیر را کسب نماید:در پایان دوره دانشجو   اهداف اختصاصی:

 

  حیطه شناختی:

 شناخت عالئم و شکایات درد قفسه سینه-1

 شناخت عالئم و شکایات  تنگی نفس -2

 شناخت عالئم و شکایات تپش قلب -3

 سرفه و هموپتیزی، ادم  شناخت عالئم و شکایات -4



 شناخت عالئم و شکایات خستگی -5

 دانش و شناخت عالئم الکتروکاردیوگرام غیرطبیعی -6

 شناخت عالئم هایپرلیپیدمی -7

 شناخت عالئم آترواسکلروز -8

 دانش شناخت اورژانس های هایپرتانسیون شریانی-9

 دار و ناپایدار ( و انفارکتوس حاد میوکارد دانش شناخت عالئم  بیماری عروق کرونر )آنژین قلبی پای -10

 Core pulmonaleدانش شناخت عالئم  -11

 دانش شناخت عالئم نارسایی قلبی و نارسایی و تنگی دریچه میترال-12

 دانش شناخت عالئم آریتمی های شایع دهلیزی )فیبریالسیون و فالتر دهلیزی(-13

 دانش شناخت عالئم آریتمی های کشنده بطنی -13

 دانش شناخت عالئم ایست قلبی-14

 دانش شناخت عالئم شوک-15
 

 :نگرشیحیطه 

  فراگیری درك و توانایی اعمال ارزش های فردی، اعتقادات و حقوق بیمار و خانواده وی  .1

 بهداشتی  فراگیری درك و توانایی اعمال اهمیت مراقبت های بهداشتی مقرون به صرفه و با کیفیت در راستای ارایه خدمات  .2

 فراگیری درك و توانایی اعمال اهمیت سه محور پزشک، تمایالت بیمار و شواهد علمی موجود در تصمیم گیری های بالینی  .3

 تیم درمانی  تیم درمانی و درك نقش سایر اعضا  ”مدیر“فراگیری درك و توانایی اعمال نقش پزشک به عنوان هماهنگ کننده  .۴

 ای مناسب  فراگیری درك و توانایی اعمال رفتار حرفه .۵
 

 

 :رفتاری)عملکردی(حیطه 

 

 توانایی کسب دانش کمک های اولیه .1

 توانایی کسب دانش احیای قلبی ریوی بالغین )ابتدایی و پیشرفته( .2

 توانایی کسب انجام گرفتن نمونه خون وریدی  .3

 توانایی کسب انجام خونگیری شریانی بمنظور اندازه گیری گازهای شریانی .۴

 ه وریدی محیطی و تزریق مایعاتتوانایی کسب برقراری را .۵

 Infection control)توانایی کسب دانش احتیاط های استاندارد به منظور کنترل عفونت به ویژه کارکردن در شرایط استریل  .6

precautions (  مانند شستن دست 

 کسب توانایی در انتقال بیمار .7

 کسب توانایی استفاده از وسایل مانیتورینگ همودینامیک .8

 EKGایی در گرفتن کسب توان .9

کسب توانایی در انجام آزمایش ها و روش های تشخیصی رایج و پرکاربرد و نحوه درخواست و تفسیر نتایج آزمایش ها و روش ها  .10

 در اختالالت و بیماریهای شایع قلب و عروق

 و بیماریهای شایع قلب و عروقکسب دانش شناخت داروهای رایج و پرکاربرد و نحوه نوشتن نسخه در اختالالت  .11

 کسب دانش نحوه مراعات ایمنی بیماران  .12

 



 ارزشیابی روزانه از مباحث جلسه گذشته.   2. غیاب و حضور  1 استاد: چگونگی فعالیت

 بحث گروهی ، آموزش بر بالین بیمار،  الگوی نقش، سخنرانی، پرسش و پاسخ شیوه تدریس:

 زات و وسایل موجود در بخش بر حسب نیازیدر کالس های تئوری(، کلیه تجهپاورپوینت )  وسایل کمک آموزشی: 

 انجام تکالیف محوله از طرف استاد. .3 .شرکت منظم در جلسات ارزشیابی  .2حضور به موقع و فعال در کالس.    .1 دانشجو:تکالیف  و فعالیت

  نحوه ارزیابی دانشجو:

 همکالسان بیماران و ،اخالق و حسن رابطه با کارکنان ▪

 حضور و غیاب ▪

 12در صورت کسب نمره کمتر از  (12حداقل کسب نمره  ) و تفسیر نوار قلبارزشیابی درس تئوری: امتحان کتبی در پایان دوره  ▪

 در کالس های تئوری و امتحان شرکت نماید(. ، دانشجو موظف است مجددا انتخاب واحد نموده

 می باشند. قلب و عروقمسئول طرح سؤاالت و ارزشیابی اساتید گروه  ▪

 درمان و آموزش پزشکی مورخ تشا برنامه درسی ابالغی وزارت بهدامطابق بمحتوی آموزشی: 

 

 

 هاریسونمنبع: 

 

 

 گروه آموزشیاطالعات 

 

 شماره موبایل مرتبه علمی تخصص سمت نام و نام خانوادگی ردیف

 09132005913 قتاستادیار تمام و قلب و عروق مدرس سیداحمد میردامادی دکتر 1

 09131171937 استادیار نیمه وقت قلب و عروق مدیر گروه دکتر محمدرضا ترک نژاد 2

 09133189844 استادیار نیمه وقت قلب و عروق مدرس فریبرز نیک آئیندکتر  3

 09131130542 استادیار نیمه وقت قلب و عروق مدرس علی تركاندكتر  4

عروق قلب و مدرس فرزانه معاضددكتر  5  09133260802 استادیار حق التدریس 

 09131096182 استادیار حق التدریس قلب و عروق مدرس میرآبادیمحمد دكتر  6



 بیمارستان دکتر علی شریعتی -خیابان چهارباغ باال آدرس بیمارستان دکتر شریعتی:

 بیمارستان تخصصی وفوق تخصصی غرضی–خیابان کاوه  آدرس بیمارستان دکتر غرضی:

 : بیمارستان شریعتی  2درمانگاه شماره  :درس درمانگاهآ

 برنامه کالس های تئوری:

 ساعت و مکان    

 ایام هفته

کالس ها بصورت آنالین برگزار می  ساعت

 شود.

 ساختمان شیخ بهایی 12.5-11 شنبه

 ساختمان شیخ بهایی 12.5-11 یکشنبه 

 ساختمان شیخ بهایی 12.5-11 دوشنبه

 ساختمان شیخ بهایی 12.5-11 سه شنبه

 ساختمان شیخ بهایی 12.5-11 چهارشنبه
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 95برنامه آموزشی بخش قلب ویژه دانشجویان پزشکی ورودی 

 

 عنوان درس استاد ساعت  ایام هفته

 -تپش قلب -نحوه برخورد و مدیریت بیماران با تنگی نفس  دکتر ترکان 8-11 شنبه

 سنکوپ -سیانوز

معاینه فیزیکی سیستم قلب و  -بیماریهای دریچه ای قلب  دکتر میردامادی 8-5/10 یکشنبه

 گردش خون

 آریتمی های شایع -تفسیر نوار قلب  دکتر ترک نژاد 5/10-12 یکشنبه

سندرم  –نحوه برخورد و مدیریت بیماران با درد قفسه سینه  دکتر نیک آئین 8-11 دوشنبه

 های ایسکمیک حاد و مزمن

نارسایی قلبی و ادم  -هیپوتانسیون و شوک -شرح حال  اخذ دکتر میرآبادی 10-11 سه شنبه

 CPR –تب حاد روماتیسمی -فشارخون -حاد ریوی 

 میوکاردیت  –نارسایی قلب  دکتر فرزانه معاضد 8-10 چهارشنبه

 

 

 
 

 تدریس جهت کارآموزان دوره قلب و عروق یعنوان محتو ردیف

 ان قلبینحوه اخذ شرح حال از بیمار 1



 معاینه فیزیکی )سمع قلب، اندازه گیری نبض ورید ژوگولر، نبض های شریانی محیطی و مرکزی، اندازه گیری فشارخون و بررسی ادم( 2

 نحوه برخورد و مدیریت بیماران با درد قفسه سینه 3

 نحوه برخورد و مدیریت بیماران با تنگی نفس 4

 پش قلبنحوه برخورد و مدیریت بیماران با ت 5

 نحوه برخورد و مدیریت بیماران با سیانوز 6

 نحوه برخورد و مدیریت بیماران با سنکوپ 7

 نحوه برخورد و مدیریت بیماران با هیپوتانسیون و شوک 8

 احیای قلبی ریوی، الگوریتم های احیا و داروهای مورد استفاده 9

 و محور(، ایسکمی، انفارکتوس، بزرگی حفرات قلبی، بلوکهای شاخه ای و بلوکهای هدایتی نحوه گرفتن الکتروکاردیوگرام و تفسیر آن)ریتم، ریت 10

 تشخیص آریتمی های قلبی شایع 11

 سندرم های ایسکمیک حاد و مزمن قلبی 12

 بیماریهای دریچه ای مهم و شایع شامل تنگی و نارسایی دریچه آئورت و دریچه میترال  13

 تشخیص و درمان فشارخون 14

 نارسایی قلبی و ادم حاد ریوی 15

 تب حاد روماتیسمی  16

 

 


