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 ٌسف کلی درس :

 غروقو آطيائی داىظجَیان ةا فیزیَپاجَلَژی ةیهاریٍای قلب 

 اٌساف کلی جلصات : ) جٍث ٌر جلصً یک ٌسف ( 

 چگَىگی گرفحو طرح خال و ارزش آن در جظزیع ةیهاریٍای قلتی  1-1

 طيارث جيگی ىفس و جظزیع ٌای افحراقی آن 1-2

 افحراقی ٌای نرةَظًآطيائی ةا درد قفصً شیيً و ویژگیٍای آن در ٌرکسام از جظزیع ٌای  1-3

 آطيائی ةا ظپض قلب و غلل طایع آن 1-4

 ندیعی( وجظزیع افحراقی ٌای نرةَظً  –جػریف شیاىَز )نرکزی  1-5

 جػریف کالةیيگ 1-6

 ویژگیٍای ادم ىاطی از ةیهاریٍای قلتی 1-7

 در پایان داىظجَ قادر ةاطس :

 اٌهیث طرح خال در نَاجًٍ ةا ةیهاریٍای قلتی را طرح دٌس. 1-1

 و اىَاع آن را ذکر کيس. سجيگی ىف 1-2

 غلل جيگی ىفس خاد و نزنو را ذکر کيس و در نَرد ٌر کسام از اجیَلَژی ٌا چيس شعر غدتث کيس یا ةيَیصس. 1-3

 چگَىگی افحراق جيگی ىفس قلتی و ریَی را جَضیح دٌس. 1-4

 در نَرد ٌر کسام از غلل درد قفصً شیيً چيس شعر جَضیح داده و ىکات کلیسی را ةیان کيس. 1-5

 ٍای درد جیپیک قفصً شیيً را طرح دٌس. ویژگی 1-6

 داىظجَیان پزطکی دوره فیزیَپاجَلَژی قلب نزاظتان :                      ةیهاریٍای قلتیگرفحو طرح خال و غالئم غيَان درس:   

                            4/7/99درس پیض ىیاز :                              زنان ارائً درس :                    واخس1:     جػساد و ىَع و اخس

 دکحر فرزاد غاخب جهػینسرس :                                                غتح     00/8-00/10شاغث نظاوره :     



 ظپض قلب را جػریف کرده و ةا جَجً ةً ویژگیٍای جَغیفی ةیهار جظزیع افحراقی نرةَظً را ذکر ىهایس. 1-7

 شیاىَز را جػریف کرده اىَاع آن را ىام ةرده و در نَرد ٌرکسام از ةیهاریٍای نعرح طسه چيس شعر ةيَیصس یا ةیان کيس. 1-8

 رده و جظزیع افحراقی ٌای نرةَظً را ذکر ىهایس.کالةیيگ را جػریف ک 1-9

 ادم را جػریف کرده نزحػری در نَرد غَانل نؤثر در ادم و غلل آن جَضیح دٌس. 1-11

 شزيراىی و پرشض و پاشذروش جسریس : 

 وایث ةرد – (power point)اشالیس وشایل آنَزطی : 

 نقررات درس و اىحظارات از داىظجَ : 

 خفغ شکَت و آرانض کالس ، غسم غیتث و خضَر فػال ٌهراه ةا پرشض و پاشذ 

 شيجض و ارزطیاةی

 شاغث جاریذ ىهره روش آزنَن آزنَن

   1 -- کَئیز 

   1 -- آزنَن نیان دوره

   95 کحتی چٍار گزیيً ای آزنَن پایان جرم 

 جَشط گروه نظزع طسه اشث 5 شئَال و جَاب  خضَر فػال در کالس 

   -- -- جکالیف داىظجَ
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