
بسمه تعالی
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

دانشکده پزشکی
قالب نگارش طرح درس

:هدف کلی درس 

و کاربرد آنهاپاراکلینیک و تصویر برداري در قلبتشخیصی آشنا نمودن دانشجو با روشهاي 

) جهت هر جلسه یک هدف : ( اهداف کلی جلسات 

آشنایی دانشجو با اکوکاردیوگرافی1- 1
آشنایی دانشجو با نوکلئر کاردیولوژي2- 1
MRIآشنایی دانشجو با 3- 1

CT scanآشنایی دانشجو با 4- 1

آشنایی دانشجو با کتتریزاسیون قلبی و آنژیوگرافی5- 1

:اهداف ویژه رفتاري به تفکیک اهداف هر جلسه 

آشنایی دانشجو با اکوکاردیوگرافی-1
:در پایان دانشجو قادر باشد 

.و قدرت تشخیصی اکوکاردیوگرافی را شرح دهد2Dاساس اکوکاردیوگرافی 1- 1
.از اکوکاردیوگرافی داپلر و موارد استفاده از آن را شرح دهداستفاده کلینیکی 2- 1
.اساس اکوکاردیوگرافی داپلر و موارد استفاده از آن را شرح دهد3- 1
.نحوه انجام آن را بداندمکانیسم استرس اکوکاردیوگرافی و 4- 1
اندیکاسیون هاي انجام اکوکاردیوگرافی را بداند5- 1

مقطع فیزیوپاتولوژي–دانشجویان پزشکی : مخاطبان پاراکلینیک در قلب: عنوان درس

آناتومی ، فیزیولوژي، پاتولوژي  و فارماکولوژي     : درس پیش نیاز از دو واحد09/0:سهم استادواحد  2:  تعداد و نوع و احد 

دکتر ناهید صالحی: مدرس 10/10- 10/8: ساعت مشاوره 10/10/98: زمان ارائه درس 

از اتمام جلسه بعد: ساعت پاسخگویی به سئواالت فراگیر 



بداندمحدودیتهاي انجام اکو ترانس توراسک را 6- 1
.اندیکاسیونهاي انجام استرس اکوکاردیوگرافی را بداند7- 1
معایب و مزایاي انجام استرس اکوکاردیوگرافی را بداند8- 1

آشنایی دانشجو با نوکلئر کاردیولوژي- 2
:در پایان دانشجو قادر باشد 

.اساس انجام نوکلئرکاردیولوژي را شرح دهد2- 1
.شرح دهداستفاده بالینی از نوکلئرکاردیولوژي را2- 2
.را با استفاده از نوکلئر کاردیولوژي را شرح دهدبررسی فانشکن قلب 2- 3
.ارزیابی پرفیوژن میوکارد را با نوکلئرکاردیولوژي شرح دهد2- 4
MRIآشنایی دانشجو با - 3

:در پایان دانشجو قادر باشد 
.را شرح دهدMRIاساس تکنیک 3- 1
.را شرح دهدMRIاستفاده کلینیکی و اندیکاسیون انجام 3- 2
.را شرح دهدMRIمحدودیتهاي انجام 3- 3

CT scanآشنایی دانشجو با -4

:در پایان دانشجو قادر باشد
.را شرح دهدCT scanاساس تکنیک 4- 1
.را شرح دهدCT scanاستفاده بالینی و اندیکاسیون استفاده از 4- 2
.را شرح دهدCT scanمحدودیت هاي استفاده از 4- 3

آشنایی دانشجو با کاتتریزاسیون قلبی و آنژیوگرافی- 5
:در پایان دانشجو قادر باشد

.اندیکاسیون هاي انجام کاتتریزاسیون قلبی و آنژیوگرافی را شرح دهد5- 1
.ریسک و عوارض انجام کاتتریزاسیون قلبی و آنژیوگرافی را شرح دهد5- 2
.پارامترهاي نرمال همودینامیک قلب را در کاتتریزاسیون قلبی شرح دهد5- 3

:منابع مورد استفاده 

1. Branunwald's Heart Disease. Saunders,11th edition, 2018
2. Harrison's Principles & Internal Medicine 20th edition, 2018
3. Cecil Essential fo Medicine , 96h edition, 2015



:روش تدریس 

بحث گروهی-سخنرانی همراه با پرسش و پاسخ

: رسانه هاي کمک آموزشی 

ویژواالیزر-کامپیوتر–ویدئو پروژکتور –وایت بورد 

:نحوه ارزشیابی 

و پرسش و پاسخ در کالسآزمون پایان دوره

سنجش و ارزشیابی  

ساعتتاریخ)حسب درصدبر(سهم از نمره کلروشآزمون

0-کوئیز

0-آزمون میان دوره

95کتبی چهار گزینه ايآزمون پایان ترم

5سوال و جوابحضور فعال در کالس

--تکالیف دانشجو

: مقررات درس و انتظارات از دانشجو 

:از دانشجویان محترم انتظار می رود 

.حضور منظم در کالس داشته باشد)1
.به منابع معرفی شده مراجعه نمایند و مطالب کامل بحث را مطالعه نمایند)2
.از دیگر منابع و سایتهاي معتبر علمی استفاده نمایند)3

:دانشکدهEDOنام و امضاي مسئول:      نام و امضاي مدیر گروه:                           نام و امضاي مدرس
:تاریخ ارسال :                                     تاریخ ارسال:                              اریخ تحویلت
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