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  هذف کلی درس :

 آشنایی  با  فیسیوپاتولوشی ، عالئن، تشخیص، درهاى بیواری های دریچه ای 

 

  ( جهت هر جلسه یک هذف: )اهذاف کلی جلسات

  فیسیوپاتولوشی ، تشخیص و درهاىآشنایی با بیواری های دریچه ای قلب، عالئن ، 

 

 اهذاف ویژه به تفکیک اهذاف کلی هر جلسه :

   نارسایی دریچه های آئورت و هیترال اتیولوشی های شایع تنگی وشناخت 

   نشانه ها و عالئن بالینی تنگی و نارسایی دریچه های آئورت و هیترالشناخت 

  آئورت و هیترالراههای تشخیص تنگی و نارسایی دریچه های شناخت 

 شناخت  چگونگی درهاى تنگی و نارسایی دریچه های آئورت و هیترال 

 شناخت سریع و درهاى نارسایی حاد دریچه های آئورت و هیترال 

 

 در پایان دانطجو قادر  باضذ 

  دریچٍ َای آئًرت ي میترال را بشىاسذ مزمهوشاوٍ َا ي عالئم بالیىی اختالالت حاد ي 

 دریچٍ َای آئًرت ي میترال را بذاوذحاد ي مزمه  اختالالت وحًٌ تشخیص ي درمان 

 بیماراوی کٍ می بایستی برای درمان جایگزیىی ي تعًیض دریچٍ َای معیًب آئًرت ي میترال ارجاع شًوذ را بذاوذ 

 

 

      فیسیوپاتولوشی بیواریهای دریچه ای قلب :عنوان درس 

 دانشجویاى پسشکی هقطع  فیسیوپاتولوشی:مخاطبان

        ./.9 :  (یب سهم استبد از ياحد)  :تعذادواحذ

 بعذ از اتوام جلسه :ساعت پاسخگویی به سواالت فراگیر

       3/3/1401     :رائه درستاریخ ا

    10-10/8 : ساعت

           دکتر سًسه محمًدی:مذرس

 آسیب شناسی–آناتوهی  -فیسیولوشی :درس و پیص نیاز
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 نابعم: 
1- Harrison ̓ S  Principles Of Internal Medicine- 19

th
 edition 

 

 روش تذریس: 
  سخىراوی 

  بحث  متقابل  با داوشجًیان 

 تًضیح اسالیذَا 

 

  وسایل آموزضی: 

  يایت بًرد 

 يیذئً پريژکتًر 

 اسالیذَای  پايرپًیىت 
 

سنجص و ارزضیابی 

 

 

 

 

 

 

 ظارات از دانطجوتمقررات کالس و ان :

 ير فعال  در کالس ي مشارکت در بحث بالیىیحض 
 حفظ سکًت ي آرامش 

 

 :داوشکدٌ EDOوبم ي امضبی مسئًل                            : وبم ي امضبی مدیر گريٌ                                            :وبم ي امضبی مدرس         

 :سبل تبریخ ار                                     :                           تبریخ ارسبل                                                      :   تبریخ تحًیل           

                                                       

                                                                                                                                                     
 
 
 

سبعت تبریخ ( ثر حست درصد)سهم از ومرٌ کلريش آزمًن 

    کًئیس 

 ------ ------- ------ ----- ترمآزمًن میبن 

 30/8 21/03/1401 درصد  95 چهبرگسیىٍ ایآزمًن پبیبن ترم 

   درصد5 سئًال ي جًاةحضًر فعبل در کالس 

 

 


