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  هذف کلی درس: 

  آضنایی با سنکوپ( ،تعریفNatural historyفیسیوپاتولوشی، تقسین بنذی ، ، اپیذهیولوشی ،Approach درهاى ،) 
 

  اهذاف ویژه رفتاری به تفکیک اهذاف هر جلسه: 

  در پبیبن دانشجو قبدر ببشد : 

 سنکوپ را تعریف نمبید. 

 اپیذهیولوشی سنکوپ را بذانذ .1

2. Natural history سنکوپ را توضیح دهذ. 

 پاتوفیسیولوشی کلی سنکوپ را ضرح دهذ .3

 تقسین بنذی سنکوپ را نام ببرد .4

5. Neurally mediated syncope را توضیح دهذ 

 را نام ببرد Neurally mediated syncopeدرهاى  .6

 یک را توضیح دهذهیپوتانسیوى اورتوستات .7

 .علل هیپوتانسیوى اورتوستاتیک را نام ببرد .8

 .درهاى هیپوتانسیوى اورتوستاتیک را بیاى کنذ .9

 علل سنکوپ قلبی را نام ببرد .10

 درهاى سکنوپ قلبی را توضیح دهذ .11

 رویکرد به بیوار با سنکوپ را توضیح دهذ نحوه .12

 نحوه ارزیابی عصبی بیوار با سنکوپ را توضیح دهذ .13

 نحوه ارزیابی قلبی بیوار با سنکوپ را توضیح دهذ .14

 .ضخیصهای افتراقی سنکوپ را نام ببردت .15

      سنکوپ :    ػنوان درس

 هقطع فیسیوپاتولوشی –دانطجویاى پسضکی : مخاطبان 

   واحذ نظری 2: تؼذاد و نوع و احذ 

 09/0: واحذ  2سهم استاد از  

             پایه پسضکی معلو : درس پیص نیاز 

 4/3/1401:  زمان ارائه درس

          15/12الی  10/10 :ساػت مطاوره 

 دکتر هصطفی بهره هنذ: مذرس 
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 منابغ مورد استفاده : 
1-Kasper ,fauci  et al , Harrison’s principle of internal medicine 2018 
 

  روش تذریس: 
  سخنرانی 

 بحث گروهی 

 

  رسانه های کمک آموزضی : 
 وایت برد 

 کاهپیوتر 

 :نحوه ارزضیابی 
 

 سبعت تبریخ  نمره  روش آزمون آزمون

   2 چنذ گسینه ای  کوئیس 

   4 " هیاى دوره آزهوى 

 30/8 21/03/1401 10 " آزهوى پایاى دوره 

   2 " آزهوى پایاى هر جلسه 
 

  مقررات درس و انتظارات از دانطجو : 

  دانشجو ببید: 

 در جلسات تذریس حضور هنظن داضته باضذ -1

 از صحبت بی هورد با دیگراى پرهیس نوایذ -2

 در پرسص و پاسخ گروهی ضرکت نوایذ -3

 .هبحث تذریس ضذه را از هنبع هعرفی ضذه هطالعه نوایذ -4

 

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

 :تبریخ ارسبل :                                                          تبریخ ارسبل                         :                       تبریخ تحویل

                                                                                                                               


