
 
 

 دانشکده
 ترمی قالب نگارش طرح درس

 

 فیزیوپاتولوژیدانشجویان پزشکی دوره مخاطبان:  سیستیک  قلب و میوکاردیت وشریانهای وریدهای  بیماریهای  عضله عنوان درس :  

 41/42شنبه  فراگیر:ساعت پاسخگویی به سواالت                                  واحد  2تعدادواحد:)یا سهم استاد از واحد( 

 متخصص  بیماریهای قلب وعروق–دکتر عاطفه انصاریان مدرس:     )نیمسال اول تحصیلی  (  22/2/51 – 41/41تا  41/8زمان ارائه درس: 

 آناتومی و فیزیولوِژی و پاتولوِژی درس و پیش نیاز:

 ودف کلی درس :

قلب  ً یماریيای عضلو درمان بً  تیٌلٌژی تظاىرات  بالینی تطخیص آضنایی  با ا 

  ًریذ ىای سیستیک ٌکاردیت ً ضریانيا ً می

 وداف کلی جلصات : )جىث ور جلصه یک ودف(ا

 اوداف ویژه ةه جفکیک اوداف کلی ور جلصه:

 لٌژیک  بیماریيای عضلو قلب ضناخت  انٌاع مختلف  مٌرفٌ -1

 ضناخت  علل مختلف سبب برًز بیماریيای عضلو قلب ً میٌکاردیت  -2

ضناخت تظاىرات  بالینی ، سیر بیماری ً پص آگيی  بیماریيای ىای مختلف   -3

 عضلو قلب ً میٌکاردیت 

ضناخت  یافتو ىای پاراکلینیکی   ً رًش ىای تطخیصی  بیماری عضلو  قلب  -4

 ً میٌکاردیت 

ضناخت رًضيای درمانی دارًیی ًغیرد ارًیی  بمیاریيالی عضلو  قلب  -5

 ًمیٌکاردیت  

 ًریذی سیستیک  –ختلف  بیماریيای  ضریانی ضناخت  انٌاع م -6

 ضناخت  علت برًز بیماریيای ضریانی ًریذی  سیستیک   -7

 ضناخت عالئم بالینی  ًانٌاع مختلف  بیماریيای ضریانی ًریذی  سیستیک -8

 ضناخت  رًضيای تطخیصی  بیماریيای ضریانی ًریذی  سیستیک  -9

 کضناخت نحٌه پیگیری  بیماریيای ضریانی ًریذی  سیستی -11

 ضناخت رًضيای درمانی بیماریيای ضریانی ًریذی  سیستیک -11

 قادر  نی ةاطد ةاید در پایان دانظجي  

 ٌلٌژیک  بیماریيای  عضلو  قلب  را ضرح دىذ انٌاع  مختلف  مٌرف-1

 علت  برًز انٌاع مختلف  بیماریيای  عضلو  قلب ً میٌکاردیت را ضرح دىذ -2

تظاىرات  بالینی  ، سیر بالینی ً پیص آگيی  انٌاع مختلف  بیماریيای  -3

 عضلو  قلب ً میٌکاردیت  را ضرح دىذ 

ً یافتو ىای  پاراکلینیگی   بیماریيای  عضلو قلب ً   یيای تطخیصرًض -4

 میٌکاردیت  را ضرح دىذ 

ٌکاردیت  رًضيای درمان  دارًیی ً غیر دارًیی  بیماریيای  عضلو قلب ً می  -5

 را بیان کنذ 

 ًریذی سیستیک  را ضرح دىذ  -ای ضریانی انٌاع مختلف  بیماریي -6

 علت  برًز انٌاع  مختلف بیماری ضریانی  ًریذی سیستیک را ضرح دىذ  -7



 عالئم بالینی  بیماریيای  ضریانی  ًریذی سیستیک را ضرح دىذ  -8

 ی سیستیک را ضرح دىذرًش ىای تطخیصی  بیماریيایيای   ضریانی  ًریذ -9

چگٌنگی  نحٌه پیگیری  افراد مبتال  بو بیماریيای  بیماریيای  ضریانی   -11

 ًریذی سیستیک را بیان کنذ 

جراحی  بیماریيای  ضریانی  ًریذی  ىای رًضيای درمانی دارًیی ً انذیکاسیٌن -11

 سیستیک را بیان کنذ

 2112ىاریسٌن  نناةع:

  پرسص  ً پاسخ سخنرانی  ً   روش جدریس:

  ًایت بٌرد   POWER POINT  وشایل آنيزطی :

 شنجض و ارزطیاةی
 شاغث جاریخ  شىم از نهره کل)ةر حصب درصد( روش       آزنين

  - 95 کحتی  چىار گزینه ای  آزنين  پایان جرم 

 - - 5 شئيال و جياب  حضير فػال در کالس 

     

 ظارات از دانظجي:حنقررات کالس و ان
  حفظ  سکٌت ً آرامص در کالس  ً حضٌر فعال در پرسص ً پاسخ 

 دانشکده: EDOنبم و امضبی مسئول        نبم و امضبی مدیر گروه:                          نبم و امضبی مدرس:  

 تبریخ ارسبل :             تبریخ ارسبل:                                                  تبریخ تحویل:                  

 

                                                       
 

        


