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  ( جهت هر جلسه یک هذف : ) اهذاف کلی جلسات 

 یادآٍری ًکات هْن آًاتَهی ٍ فیسیَلَشی قلب 
 

  اهداف ویژه رفتبری به تفکیک اهداف هر جلسه: 

  جْت فْن بْتر بیواریْای هرتبط با عولکرد قلبضٌاخت ًکات هْن فیسیَلَشی قلب 

 ضٌاخت ًکات هْن آًاتَهیک جْت فْن بْتر بیواریْای هرتبط با ساختار قلب 

 

  هذف کلی : 

  اهذاف ویژه رفتاری:  

  در پایان دانطجو قادر باضذ: 

 هطالب هْن هرتبط با آًاتَهی قلب را بطٌاسذ 

 هطالب هْن هرتبط با فیسیَلَشی قلب را بطٌاسذ 

 

 

 

 

 

 

     آًاتَهی ٍ فیسیَلَشی قلب  :ػنوان درس

 داًطجَیاى پسضکی هقطع فیسیَپاتَلَشی :مخاطبان  

   دٍ ٍاحذ    :تؼذاد و نوع و احذ 

       از دٍ ٍاحذ 09/0 :سهم استاد  

        دارد :درس پیص نیاز 

         18/02/1401      :زمان ارائه درس 

        10/10 الی  10/8  :کالسساػت  

                                                            دکتر زیٌب سَّاًی: مذرس 
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  منابغ مورد استفاده: 

  راهنمای مطالؼاتی استاد: 
 

 هطالعِ شٍرًال ّای هعتبر 

 Bonow R, Mann D, Zipes D, Libby P.Braunwald’sHeart Disease. 

Saunders, 1 1
th
 edition, 2020. 

 Longo D,Fauci A, kasper D, Hauser S. Harrison’s principles of Internal 

Medicine. 19
th
 edition, 2020 

 

  راهنمای مطالؼاتی دانطجو :

 Longo D, Fauci A, Kasper D, Hauser S. Harrison’s principles of Internal 

Medicine ,  9th edition, 2020. 

 

  روش ارائه درس: 

  سخٌراًی

   بحث گرٍّی

  پرسص ٍ پاسخ 
 

  وسایل کمک آموزضی: 

  کاهپیَتر 

  ٍیذئَ پرٍشکتَر 

 اسالیذ آهَزضی(power Point) 

 
 

  نحوه ارزضیابی: 
  اهتحاى پایاى دٍرُ کتبیMCQ 
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  مقررات درس و انتظارات از دانطجو : 
 حضَر فعال در کالس ٍ هطارکت در بحث بالیٌی 

 استفادُ از رفرًس هعتبر اعالم ضذُ بِ جای جسٍُ ٍ هٌابع بی اعتبار 

 ُخاهَش بَدى تلفي ّورا 

 هطالعِ هختصر قبل از کالس 

 احترام بِ سایر ّوکاراى 

 

 سنجص و ارزضیابی
 

 

 

 

 

 

 

 جذول زمان بنذی درس

 :روز و ساػت جلسه 
 

 آموزضیوسیله کمک  روش تدریس نبم مدرس  موضوع درس جلسه

سخٌراًی با تکیِ بر هطارکت    1

 داًطجَیاى بصَرت پرسص ٍ پاسخ 

Power Point 

        

 

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

 :تبریخ ارسبل                                         :                         تبریخ ارسبل                                                    :   تبریخ تحویل         

                                                                                            

                                                                                                                  

 سبعت تبریخ نمره روش آزمون آزمون

 30/8 21/03/1401 95 کتبی چهبرگسینه ای آزهَى پایاى ترم

   5 پرسص ضفبیی در پایاى ّر جلسِ 


