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  هذف کلی درض: 

  کبرثرد آًْب پبراکلیٌیک ٍ تصَیر ثرداری در قلتتؽخیصی آؼٌب ًوَدى داًؽجَ ثب رٍؼْبی ٍ 

 

  ( جهت هر جلعه یک هذف : ) اهذاف کلی جلعبت 

 آؼٌبیی داًؽجَ ثب اکَکبردیَگرافی .1

 آؼٌبیی داًؽجَ ثب ًَکلئر کبردیَلَشی .2

 MRIآؼٌبیی داًؽجَ ثب  .3

 CT scanآؼٌبیی داًؽجَ ثب  .4

 آؼٌبیی داًؽجَ ثب کتتریساظیَى قلجی ٍ آًصیَگرافی .5

 
 

 اهذاف ویصه رفتبری به تفکیک اهذاف هر جلعه : 

 آؼٌبیی داًؽجَ ثب اکَکبردیَگرافی 

 

 

 

  پبراکلیٌیک در قلت :ػنواى درض

  هقطع فیسیَپبتَلَشی –داًؽجَیبى پسؼکی  :هخبطببى 

  ٍاحذ 2  :تؼذاد و نوع و احذ 

 از دٍ ٍاحذ09/0: م اظتبدظه

  آًبتَهی ، فیسیَلَشی، پبتَلَشی ٍفبرهبکَلَشی:  درض پیػ نیبز

  24/2/1401 : زهبى ارائه درض

   10/10 -10/8: کالضظبػت 

 دکتر ًبّیذ صبلحی:  هذرض

 ثعذ از اتوبم جلعِ:  ظبػت پبظخگویی به ظئواالت فراگیر
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  در پبیبى دانؽجو قبدر ببؼذ: 

 .ٍ قذرت تؽخیصی اکَکبردیَگرافی را ؼرح دّذ 2Dاظبض اکَکبردیَگرافی  .1

 .اظتفبدُ کلیٌیکی از اکَکبردیَگرافی داپلر ٍ هَارد اظتفبدُ از آى را ؼرح دّذ .2

 .اظبض اکَکبردیَگرافی داپلر ٍ هَارد اظتفبدُ از آى را ؼرح دّذ .3

 .ًحَُ اًجبم آى را ثذاًذهکبًیعن اظترض اکَکبردیَگرافی ٍ  .4

 ٍکبردیَگرافی را ثذاًذاًذیکبظیَى ّبی اًجبم اک .5

 هحذٍدیتْبی اًجبم اکَ تراًط تَراظک را ثذاًذ .6

 .اًذیکبظیًَْبی اًجبم اظترض اکَکبردیَگرافی را ثذاًذ .7

 هعبیت ٍ هسایبی اًجبم اظترض اکَکبردیَگرافی را ثذاًذ .8

 

 آؼنبیی دانؽجو بب نوکلئر کبردیولوشی 

  در پبیبى داًؽجَ قبدر ثبؼذ: 

 .ًَکلئرکبردیَلَشی را ؼرح دّذاظبض اًجبم  .1

 .ادُ ثبلیٌی از ًَکلئرکبردیَلَشی را ؼرح دّذاظتف .2

 .را ثب اظتفبدُ از ًَکلئر کبردیَلَشی را ؼرح دّذثررظی فبًؽکي قلت  .3

 .ارزیبثی پرفیَشى هیَکبرد را ثب ًَکلئرکبردیَلَشی ؼرح دّذ .4

 

  آؼنبیی دانؽجو ببMRI 

  در پبیبى داًؽجَ قبدر ثبؼذ: 

 .را ؼرح دّذ MRIظبض تکٌیک ا .1

 .را ؼرح دّذ MRIاظتفبدُ کلیٌیکی ٍ اًذیکبظیَى اًجبم  .2

 .را ؼرح دّذ MRIهحذٍدیتْبی اًجبم  .3
 

  آؼنبیی دانؽجو ببCT scan 

 در پبیبى داًؽجَ قبدر ثبؼذ: 

 را ؼرح دّذ CT scanظبض تکٌیک ا .1

 .را ؼرح دّذ CT scanاظتفبدُ ثبلیٌی ٍ اًذیکبظیَى اظتفبدُ از  .2

 .را ؼرح دّذ CT scanهحذٍدیت ّبی اظتفبدُ از  .3
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 آؼنبیی دانؽجو بب کبتتریساظیوى قلبی و آنصیوگرافی 

 در پبیبى داًؽجَ قبدر ثبؼذ: 

 .اًذیکبظیَى ّبی اًجبم کبتتریساظیَى قلجی ٍ آًصیَگرافی را ؼرح دّذ .1

 .یعک ٍ عَارض اًجبم کبتتریساظیَى قلجی ٍ آًصیَگرافی را ؼرح دّذر .2

 .رهبل ّوَدیٌبهیک قلت را در کبتتریساظیَى قلجی ؼرح دّذپبراهترّبی ى .3

 

  هنببغ هورد اظتفبده: 

 Branunwald's Heart Disease. Saunders,11
th

 edition, 2020 

 Harrison's Principles & Internal Medicine 20
th

 edition, 2020 

 Cecil Essential foMedicine , 96h edition, 2020 

 

  روغ تذریط: 

 ظخٌراًی ّوراُ ثب پرظػ ٍ پبظخ 

  ثحث گرٍّی 

 

  رظبنه هبی کوک آهوزؼی : 

  ٍایت ثَرد 

 ٍیذئَ پرٍشکتَر 

 کبهپیَتر 

 ٍیصٍاالیسر 

 

 نحوه ارزؼیببی : 

 ُپرظػ ٍ پبظخ در کالض آزهَى پبیبى دٍر ٍ 
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 ظنجػ و ارزؼیببی

(بر حعب درصذ)ظهن از نوره کل روغ آزهوى  ظبػت تبریخ 

   0 - کوئیس

میبن دورهآزمون   - 0   

21/03/1401 95 کتجی چْبر گسیٌِ ای آزمون پبیبن ترم  30/8  

   5 ظَال ٍ جَاة حضور فعبل در کالس

   - - تکبلیف دانشجو

 

 

  از دانؽجو انتظبراتهقررات درض و  : 

  از داًؽجَیبى هحترم اًتظبر هی رٍد: 
 .حضَر هٌظن در کالض داؼتِ ثبؼذ .1

 .ًوبیٌذ ٍ هطبلت کبهل ثحث را هطبلعِ ًوبیٌذثِ هٌبثع هعرفی ؼذُ هراجعِ  .2

 .از دیگر هٌبثع ٍ ظبیتْبی هعتجر علوی اظتفبدُ ًوبیٌذ .3

 

 

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

یخ ارسبل           تبر                                   :              تبریخ ارسبل                                     :                       تبریخ تحویل      

                                                                                              


