
 

 داىظکسه

 جرنی قالب ىگارش طرح درس
 

 داىظجَیان پزطکی دوره فیزیَپاجَلَژینزاطتان:                                           ةیهاری ٌای ایصکهیک قلتیغيَان درس :   

                  واخس 0.1نػادل  1/11 : )یا شٍم اشحاد از واخس(:واخسجػساد

 مرضا خیسری نقسنسرس:                                         (7/7/95 11الی  8:18)زنان ارائً درس:   

 فیزیَلَژی ، پاجَلَژی،اىاجَنیپیض ىیاز:و درس 

 

 درس: ٌسف کلی 

 طيارث ،جظزیع ودرنان ةیهاریٍای ایصکهیک قلتی

 ٌساف کلی جلصات : )جٍث ٌر جلصً یک ٌسف(ا

 ایصکهیکطيارث،جظزیع ودرنان ةیهاری ٌای نزنو -1

 طيارث،جظزیع ودرنان ةیهاریٍای خاد ایصکهیک قلتی-2

 

 اٌساف ویژه ةً جفکیک اٌساف کلی ٌر جلصً:

 :طيارث نراخل جظکیل پالك اجرواشکلروز 1-1

 طيارث فیزیَپاجَلَژی و ىدَه ایجاد ایصکهی قلتی نزنو 1-1

 طيارث ریصک فاکحَر ٌای قلتی و ىدَه جاثیر اىٍا در ةیهاری ایصکهیک قلتی غروقی 1-3

 طيارث غالیم کلیيیکی ةیهاری ایصکهیک قلتی نزنو 1-4

 طيارث و جظزیع جغیرات ىَار قلب در ةیهاری ایصکهیک قلتی 1-5

طيارث و انَرحو ةکارگیری غدیح نسالیحً ٌای جظزیػی ةیهاری ٌای ایصکهیک قلتی طانل جصث ورزش،اشکو پرفیَژن نیَکارد،شی جی  1-6

 ،اىژیَگرافیMRIاشکو،

 ایصکهیک نزنو قلتی درنان دارویی ةیهاریطيارث  1-7

 طيارث درناىٍای  جٍاجهی ةیهاری قلتی و اىسیکاشیَن ٌای ان 1-8

 

 طيارث پاجَفیزیَلَژی ةیهاری ٌای کروىری خاد 1-1

 unstable angina ,NSTEMI, STEMIجػریف اىَاع شيسرم کروىری خاد طانل  1-1

 طيارث غالیم ةالیيی شيسرنٍای کروىری خاد 1-3

 قلب در شيسرونٍای کروىری خادطيارث و جفصیر ىَار  1-4

 طيارث و جفصیر اىزیم ٌای قلتی 1-5

 (risk stratification )جػییو ریصک اولیً در شيسروم ٌای خاد کروىری 1-6

 طيارث وجػییو نسالیحً نياشب جظزیػی در شيسرنٍای خاد کروىری 1-7

 درنان دارویی اولیً در شيسرونٍای خاد کروىریطيارث  2-8

 STEMIطيارث اىَاع و اىسیکاشیَن ٌای درنان رپرفیَژن در ةیهاران  1-9

 STEMIدر ةیهاران  primary PCIطيارث و اىسیکاشیَن ٌای  1-18

 

 در پایان داىظجَ قادر ةاطس

 جظکیل پالك اجرواشکلروز را طرح دٌس نراخل-1-1

 طرح دٌس فیزیَپاجَلَژی و ىدَه ایجاد ایصکهی قلتی نزنو را 1-2

 هاری ایصکهیک قلتی غروقی را ةیان کيسفاکحَر ٌای قلتی و ىدَه جاثیر اىٍا در ةیریصک  1-3

 هاری ایصکهیک قلتی نزنو را ةیان کيسغالیم کلیيیکی ةی 1-3

 جفصیر کيسغهال و  در ةیهاری ایصکهیک قلتی را طرح دادهجغیرات ىَار قلب   1-4

 
 

و نَارد کارةرد ٌر کسام را  ،اىژیَگرافیMRIورزش،اشکو پرفیَژن نیَکارد،شی جی اشکو،اىَاع نسالیحً ٌای جظزیػی ةیهاری ٌای ایصکهیک قلتی طانل جصث  1-5

 ةیان کيس

 یهاری ایصکهیک نزنو قلتی را طرح دٌسدرنان دارویی ة 1-6



 

 

 

 داىظکسه: EDOىام و انضای نسرس:             ىام و انضای نسیر گروه:                ىام و انضای نصئَل

 جاریذ ارشال :                                      جاریذ جدَیل:                          جاریذ ارشال:   

                                 
 

 

 لتی و اىسیکاشیَن ٌای ان را ةیان کيسدرناىٍای  جٍاجهی ةیهاری ق 1-7

 پاجَفیزیَلَژی ةیهاری ٌای کروىری خاد را ةساىس 1-1

 را جػریف کيس unstable angina ,NSTEMI, STEMIشيسرم کروىری خاد طانل  اىَاع  1-1

 غالیم ةالیيی شيسرنٍای کروىری خاد را ةیان کيس 1-3

 شيسرونٍای کروىری خاد را ةیان کيسجغتترات  ىَار قلب در  1-4

 قلتی و ىدَه جفصیر اىٍا راطرح دٌس اىزیم ٌای 1-5

 وىری جػییو کيسریصک اولیً در شيسروم ٌای خاد کر 1-6

 درنان دارویی اولیً را ةیان کيس 2-7

 ةساىسخاد کروىری نسالیحً جظزیػی نياشب را در ةیهار  1-8

 اىَاع و اىسیکاشیَن ٌای درنان رپرفیژن را طرح دٌس 2-9

 را طرح دٌس  primary pciىدَه و اىسیکاشیَن  2-11

 کلیً اٌساف فَق در خیطً طيارحی ٌصحيس

 '1816ةراىَلس ‘ 1815ٌاریصَن نياةع:

 

 و پرشض و پاشذ شزيراىیروش جسریس:

 

 ، جزحً,powerpointآنَزطی : وشایل

 

   شيجض و ارزطیاةی

 شاغث جاریذ  )ةر خصب درغس(شٍم از ىهره کل روش       آزنَن

     1 - کَئیز

   1 - آزنَن نیان دوره

   99 کحتی چٍار گزیيً ای آزنَن پایان جرم

   9 شَال و جَاب فػال در کالس  و ح

   - - جکالیف داىظجَ

 

 و اىحظارات از داىظجَ:کالس نقررات 

 حفظ سکوت وارامش کالس ، حضور فعال همراه پرسش و پاسخ


