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  هذف کلی درس: 

  ( جْت ّر جلعِ یک ّذف : ) اّذاف کلی جلعبت 

  ِاّذاف ٍیصُ رفتبری بِ تفکیک اّذاف ّر جلع: 

  ّذف کلی : 

تطخیع ّبی   ,هؼیبرّبی تطخیػی,آسهبیطگبّی ,ثبلیٌی ػالئن ,پبتَفیشیَلَصی, اپیذهیَلَصی ثب داًطجَیبى ضٌبییآ

 حبد یسنیرٍهبت تت ٍ پزٍفیالمسی ثیوبری درهبى اغَل ,افتزاقی
 

 حیطِ (رئَض هطبلب)اّذاف جسئی  ردیف

 عبطفی ظالم ٍ احَالپرظی 1

 شٌبختی حبد یظنیرٍهبت تبهقذهِ در هَرد  2

 شٌبختی حبد یظنیرٍهبت تب یٍلَشیدمیاپآشٌبیی بب  3

 شٌبختی حبد یظنیرٍهبت تب پبتَشًس بب ییآشٌب 4

 شٌبختی حبد یظنیرٍهبت تب یّب ًشبًِ ٍ میببعال ییآشٌب 5

 شٌبختی جًَس ًَریٍم هبشٍر یاّبیتریکراآشٌبیی بب 6

 هْبرتی حبد یظنیرٍهبت تبفراگیری هعبیٌِ فیسیکی در  7

 شٌبختی حبد یظنیرٍهبت تبآشٌبیی بب کبربرد تعت ّبی پبراکلیٌیکی ٍ یبفتِ ّبی ابسارّبی تشخیصی در  8

 شٌبختی حبد یظنیرٍهبت تبآشٌبیی بب ًحَُ تشخیص  9

 شٌبختی حبد یظنیرٍهبت تبفراگیری اصَل کلی درهبى  10

 یشٌبخت حبد یظنیرٍهبت تب عَد ازاٍلیِ ٍ ثبًَیِ  رییشگیپ 11
 

 

              تت رٍهبتیسوی حبد:  ػنواى درس

     داًطجَیبى پشضنی :هخاطباى 

    فیشیَپبتَلَصی :هقطغ  

  ٍاحذ ًظزی 2 : تؼذاد و نوع و احذ

 ٍاحذ 2اس  09/0 :سهن استاد  

   فیشیَلَصی ، پبتَلَصی ٍ فبرهبمَلَصی آًبتَهی:رس پیص نیازد

   26/3/1400     :زهاى ارائه درس  

  10/10-30/12:  ساػت هطاوره 

 (هتخصص قلب ٍ عرٍق)دکتر ًفیعِ هٌتظری :  هذرس 
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 ( :بود خواهذ ادرق درس اىیپا در دانطجو) یجسئ اهذاف کیتفک به یرفتار شهیو اهذاف 

 سالم ٍ احَالپزسی 

 ( :ّذف ٍیصُ )در پبیبى داًشجَ قبدر خَاّذ بَد 
 ثزقزاری ارتجبط هٌبست ثب هذرس 

 

  حاد یسنیروهات تبهقذهه در هورد 

 (:ّذف ٍیصُ )در پبیبى داًشجَ قبدر خَاّذ بَد 
 ًوبیذ تؼزیف طَرغحیح ثِ را حبد رٍهبتیسوی تت. 

 

  حاد یسنیروهات تب یولوشیدمیاپآضنایی با 

 (:ّذف ٍیصُ )در پبیبى داًشجَ قبدر خَاّذ بَد 
 دّذ تَضیح هطلَة طَر ثِ را حبد رٍهبتیسوی تت اپیذهیَلَصی اّویت. 

 

 حاد یسنیروهات تب پاتوشنس با ییآضنا 

 (:ّذف ٍیصُ )در پبیبى داًشجَ قبدر خَاّذ بَد 

 ًوبیذ ثیبى را حبد رٍهبتیسوی تت ایجبد ثز هَثز ػَاهل 

 دّذ تَضیح طَرمبهل ثِ حبد رٍهبتیسوی تت ػالئن ایجبد در را ٍیزیذًس استزپتَمَك قصى. 

 دّذ تَضیح غحیح طَر ثِ حبد رٍهبتیسوی تت پبتَصًش در را ایوٌی ٍ صًتیل ػَاهل ًقص. 

 

 حاد یسنیروهات تب یها نطانه و میػال با ییآضنا 

 (:ّذف ٍیصُ )در پبیبى داًشجَ قبدر خَاّذ بَد 

 دّذ تَضیح را حبد رٍهبتیسوی تت ثبلیٌی اسػالئن مذام ّز 

 تَضیح دّذدٍرُ موَى ثیوبری در هَرد ّز یل اس تظبّزات ثیوبری را 

 ثیبى ًوبیذ را حبد رٍهبتیسوی تت ػَارؼ 

 

 نورجونسیم و هاشور یاهایتریکراآضنایی با 

 (:ّذف ٍیصُ )قبدر خَاّذ بَد در پبیبى داًشجَ 

 ددُ حیتَؼ را جًَش ًَریم ٍ هبصٍر یاّبیتزیمزا 
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 حاد یسنیروهات تب در یکیزیف نهیهؼا یریراگف 

 (:ّذف ٍیصُ )در پبیبى داًشجَ قبدر خَاّذ بَد 
 گیزد فزااثتذای هؼبیٌِ فیشینی را ّویت گزفتي ػالئن حیبتی در ا 

  ثیبى ًوبیذ ثذى در فزد هطنَك ثِ جْت رسیذى ثِ تطخیع ًْبیی راًنبت هْن در هؼبیٌِ قسوت ّبی هختلف 

 

  حاد یسنیروهات تبآضنایی با کاربرد تست های پاراکلینیکی و یافته های ابسارهای تطخیصی در 

 (:ّذف ٍیصُ )در پبیبى داًشجَ قبدر خَاّذ بَد 

 اّویت تست ّبی آسهبیطگبّی را تَضیح دّذ 

  ثجزد ًبم را دحب یسنیرٍهبت تت ظیتطخیبفتِ ّبی ًَار قلت در 

 ثیبى ًوبیذثیوبری رٍهبتیسن قلجی را  ظیتطخارثزد امَمبردیَگزافی در ك 

 

  حاد یسنیتبروهاتآضنایی با نحوه تطخیص 

 (:ّذف ٍیصُ )در پبیبى داًشجَ قبدر خَاّذ بَد 
  ًوبیذػالئن ثبلیٌی ثیوبر ٍ یبفتِ ّبی فیشینی را ثزای رسیذى ثِ تطخیع هطبثقت ٍ تحلیل 

  را ًبم ثجزدجًَشهؼیبرّبی هبصٍر ٍ هیٌَر 

  ًبم ثجزدتطخیع ّبی افتزاقی را 

 تَضیح دّذ جًَش ًَریم ٍ هبصٍر یاّبیتزیمزاثز اسبس  ثب جوغ ثٌذی ػالئن ثبلیٌی ، یبفتِ ّبی فیشینی ٍ پبراملیٌیل ًحَُ تطخیع را 

 

   حاد یسنیروهات تبفراگیری اصول کلی درهاى 

 (:ّذف ٍیصُ )قبدر خَاّذ بَد در پبیبى داًشجَ 

 دّذ تَضیح را حبد رٍهبتیسوی تت درهبى اغَل 

 

 حاد یسنیروهات تب ػود از اولیه و ثانویه  رییضگیپ 

 (:ّذف ٍیصُ )در پبیبى داًشجَ قبدر خَاّذ بَد 

 ددُ تَضیح را حبد رٍهبتیسوی تت ػَد اس ُیثبًَ ٍ ُیاٍل پیطگیزی 
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  هنابغ هورد استفاده: 

  هطالؼاتی استاد راهنوای: 

 هطبلؼِ صٍرًبل ّبی هؼتجز -1
 

2- Bonow R, Mann D, Zipes D, Libby P.Braunwald’sHeart Disease. Saunders, 1 1
th
 

edition, 2020. 

 

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

19
th
 edition, 2020 

  داًشجَ راٌّوبی هطبلعبتی :

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

, 19
th
 edition, 2020 

 

  روش ارائه درس:  

  ،سخٌزاًی

  ثحث گزٍّی

 پبسخ ٍ پزسص  

 

  وسایل کوک آهوزضی  : 

  ، مبهپیَتز 

  ٍیذئَ پزٍصمتَر 

 اسالیذ آهَسضی(power Point) 

 

  نحوه ارزضیابی: 

  اهتحبى پبیبى دٍرُ متجیMCQ 
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  هقررات درس و انتظارات از دانطجو: 

اس داًطجَ اًتظبر هیزٍد مِ ثب تَجِ ثِ اّویت درس ٍ تٌَع سزفػل ّب ٍ تَجِ ثِ هحذٍدیت سهبًی جْت ّز چِ ثْتز ثزگشار 

 :ضذى ایي ٍاحذ درس ثِ ًنبت سیز تَجِ ًوبیٌذ

  هَرد هجحثحضَر هٌظن درمالس تَأم ثب آهبدگی قجلی در 

 ُضزمت فؼبل در در ثحث ّبی گزٍّی مالس ٍ سئَاالت هطزح ضذ 

  ُرجَع ثِ هٌبثغ هؼزفی ضذ 

 ِهطزح مزدى سئَاالت جلسِ در پبیبى جلس 

 سنَت در مالس ٍ تَجِ مبهل ثِ درس 

 

  ػرصه آهوزش : 

 داًطنذُ پشضنی 

 

  رفتارهای ورودی: 

  یٍفبرهبمَلَصی،پبتَلَصیٍلَصیسی،فیآًبتَمگذراًذى 

 

  آهوزش ترهین یا جبرانی: 

  ُپبسخ ثِ سئَاالت هطزح ضذُ ثزای داًطجَیبى پس اس هطبلؼِ هٌبثغ هؼزفی ضذ 

  هؼزفی سبیت ّبی هؼتجز ػلوی ثزای آضٌبیی ثب ًتبیج هطبلؼبت جذیذ 
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 سنجص و ارزضیابی

 ساػت تاریخ نوره روش آزهوى آزهوى

 غجح MCQ  21/03/1401 30/8اهتحبى پبیبى دٍرُ متجی  آسهَى پبیبى تزم

 

 

 جذول زهاى بنذی درس

 :روز و ساػت جلسه 

 

 ٍظیلِ کوک آهَزشی رٍغ تذریط ًبم هذرض هَضَع درض جلعِتبریخ  ٍ ظبعت 

 یهٌتظز سِیدمتزًف تت رٍهبتیسوی حبد 10/03/1401
سخٌزاًی ثب تنیِ ثز هطبرمت داًطجَیبى 

 ثػَرت پزسص ٍ پبسخ

Power Point 
 پزٍصمتَرٍیذئَ 

 

 دمتز ًفیسِ هٌتظزی:تْیِ ٍ تٌظین 

 

 10/03/1401 :تبریخ تذٍیي 

 

 

 :داًشکذُ EDOًبم ٍ اهضبی هعئَل                                      :      ًبم ٍ اهضبی هذیر گرٍُ                                  :            ًبم ٍ اهضبی هذرض    

 :تبریخ ارظبل                                         :                               تبریخ ارظبل                                                            : تبریخ تحَیل      

                                                                                                                                                             

                                                                                                                        

 

 


