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،  اپیدنیيليژی ، فیزیيپاجيليژی، جقصیم ةندی ،  Natural historyآطنایی ةا شنکيپ ) جػریف،  ودف کلی درس :

Approach )درنان ،  

 اوداف ویژه رفحاری ةه جفکیک اوداف ور جلصه :

 در پایان دانظجي قادر ةاطد : 

 شنکيپ را جػریف نهاید. -1

 اپیدنیيليژی شنکيپ را ةداند -2

3- Natural history  را جيضیح دود. شنکيپ 

 پاجيفیزیيليژی کلی شنکيپ را طرح دود -4

 جقصیم ةندی شنکيپ را نام ةترد -5

6- Neurally mediated syncope را جيضیح دود 

 را نام ةترد Neurally mediated syncopeدرنان  -7

 یک را جيضیح دودویپيجانصیين اورجيشحاج -8

 ویپيجانصیين اورجيشحاجیک را نام ةترد.غلل  -9

 ن اورجيشحاجیک را ةیان کند.درنان ویپيجانصیي -11

 غلل شنکيپ قلتی را نام ةترد -11

 درنان شکنيپ قلتی را جيضیح دود -12

 نديه رویکرد ةه ةیهار ةا شنکيپ را جيضیح دود -13

 نديه ارزیاةی غصتی ةیهار ةا شنکيپ را جيضیح دود -14

 نقعع فیزیيپاجيليژی –دانظجيیان پزطکی نخاظتان :                                                                                      شنکيپغنيان درس:    

                          41/7/41زنان ارائه درس :         پایه پزطکی مغلي درس پیض نیاز :   واخد نظری         2جػداد و نيع و اخد :  

 دکحر نصعفی ةىره نندندرس :                                                                           00/40 -00/42شاغث نظاوره :  



 نديه ارزیاةی قلتی ةیهار ةا شنکيپ را جيضیح دود -15

 جظخیصىای افحراقی شنکيپ را نام ةترد.   -16

 

 نناةع نيرد اشحفاده :

1- Kasper , fauci  et al , Harrison’s principle of internal medicine 2045 
 روش جدریس :

 شخنرانی   -

 ةدخ گرووی -

 کهک آنيزطی : رشانه وای 

 وایث ةرد -

 کانپیيجر -

 نديه ارزطیاةی :

 شاغث جاریذ  نهره  روش آزنين آزنين

 11/11 14/7/95 2 چند گزینه ای  کيئیز 

  وشط جرم  4 " نیان دوره آزنين 

  پایان جرم  11 " آزنين پایان دوره 

 11/13 14/7/94 2 " آزنين پایان ور جلصه 

 نقررات درس و انحظارات از دانظجي : 

 دانظجي ةاید :

 در جلصات جدریس خضير ننظم داطحه ةاطد -1

 از صدتث ةی نيرد ةا دیگران پرویز نهاید -2

 گرووی طرکث نهایددر پرشض و پاشذ  -3

 نتدخ جدریس طده را از ننتع نػرفی طده نعالػه نهاید. -4

 دانظکده: EDOنام و انضای نصئيل                               نام و انضای ندرس:                           نام و انضای ندیر گروه:      

 جاریذ ارشال :                                        رشال:                                     جاریذ ا       جاریذ جديیل:                              

                                                       
 


