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دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

دانشکده پزشکی
قالب نگارش طرح درس

شناخت و نحوه تشخیص و درمان بیماري هاي ایسکمیک قلبی                                                                           :هدف کلی درس 

) جهت هر جلسه یک هدف : ( اهداف کلی جلسات 

فیزیوپاتولوژي بیماري هاي ایسکمیک قلبی1-1
سندرمهاي حاد کرونر2-1

:رفتاري به تفکیک اهداف هر جلسه اهداف ویژه

آنو درمان ایسکمی میو کارد  ونحوه تشخیص فیزیوپاتولوژي شناخت : جلسه اول 

ان را بداندو درمان دانشجو مکانیسم ایجاد ایسکمی قلبی و عوامل ایجاد کننده ان و نحوه تشخیص : هدف کلی 

: اهداف ویژه رفتاري جلسه اول 

ایجاد پالك اترواسکلروزشناخت عوامل و مراحل -1

شناخت فیزیو لوژي گردش خون میوکاردو نحوه خونگیري کرونر-2

شناخت مکانیسم رزرو کرونر-3

شناخت عوامل موثر بر رزرو کرونر-4

شناخت عالیم بالینی ایسکمی قلبی-5

تغییرات نوار قلب در ایسکمی قلبیشناخت - 6

جمله تست ورزش ،اسکن هسته اي،سی تی اسکن،ام ار آي،انژیو گرافیشناخت مدالیته هاي تشخیصی ایسکمی میوکارد از-7

دانشجویان پزشکی دوره فیزیوپاتولوژي: مخاطبان بیماري هاي ایسکمیک قلبی:عنوان درس

پاتولوژي،اناتومیفیزیولوژي،:درس پیش نیاز از دو واحد09/0: استاد دو واحد    سهم :   تعداد و نوع و احد 
دکتر رضا حیدري مقدم:مدرس 15/10/98:       زمان ارائه درس 



شناخت درمانهاي دارویی ایسکمی قلبی-8

شناخت درمانهاي تهاجمی ایسکمی قلبی-9

:در پایان دانشجو قادر باشد 

عوامل و مراحل ایجاد پالك اترواسکلروز را بداند-1

کرونر بداند و شرح دهدفیزیو لوژي گردش خون میوکاردو نحوه خونگیري -2

مکانیسم رزرو کرونر را بداند-3

عوامل موثر بر رزرو کرونر رابداند و بیان کند-4

عالیم بالینی ایسکمی قلبی را شرح دهد-5

تغییرات نوار قلب در ایسکمی قلبی را شرح دهد- 6

تی اسکن،ام ار آي،انژیو گرافی را بشناسد و کاربرد ان را مدالیته هاي تشخیصی ایسکمی میوکارد از جمله تست ورزش ،اسکن هسته اي،سی -7
بیان کند

درمانهاي دارویی ایسکمی قلبی را نام برد و شرح دهد-8

را نام برد و کاربرد ان را شرح دهددرمانهاي تهاجمی ایسکمی قلبی-9

:منابع مورد استفاده 
1-BRAUNWALD,S HEART DISEASE 2018
2- HARRISON INTERNAL MEDICINE 2018

:روش تدریس 
POWERPOINT وسخنرانی و پرسش و پاسخ،تخته

آزمون کتبی چهار گزینه اي:نحوه ارزشیابی 
: مقررات درس و انتظارات از دانشجو 

همراه پرسش و پاسخسر کالس درسفعالحضور - 1
حفظ سکوت حین تدریس- 2



سنجش و ارزشیابی

ساعتتاریخنمرهروش آزمونآزمون
95کتبی چهارگزینه ايآزمون پایان ترم

5پرسش شفاییدر پایان هر جلسه 

جدول زمان بندي درس
:روز و ساعت جلسه 

وسیله کمک آموزشیروش تدریسنام مدرسموضوع درسجلسه
سخنرانی با تکیه بر مشارکت 1

دانشجویان بصورت پرسش و پاسخ 
Power Point

:دانشکدهEDOنام و امضاي مسئول:      نام و امضاي مدیر گروه:                          نام و امضاي مدرس
:تاریخ ارسال :                                     تاریخ ارسال:                              تاریخ تحویل
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