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  هذف کلی درس:  

  آضٌایی با آًذٍکاردیت 

 

  در پایان دانشجو قادر باشذ: 

 آًذٍکاردیت را تؼریف کٌذ .1

 تفاٍت آًذٍکاردیت حاد ٍ تحت حاد را بذاًذ .2

 ػلتْای ػفًَی آًذٍکاردیت را بذاًذ .3

 آًذٍکاردیت را ًام ببردارگاًیسوْای ضایغ ایجاد کٌٌذُ  .4

 اًَاع هاشٍر بالیٌی آًذٍکاردیت را ًام ببرد .5

 تظاّرات قلبی آًذٍکاردیت را بیاى کٌذ .6

 تظاّرات غیر قلبی آًذٍکاردیت را بیاى کٌذ .7

 ػَاهل هستؼذ کٌٌذُ آًذٍکاردیت را بذاًذ .8

 دٍک را تؼریف کٌذکرایتریاّای هاشٍر ٍ هیٌَر  .9

 آنذوکبردیت و اصول اولیه آریتمی   :ػنوان درس

 مقطع فیسیوپبتولوشی –دانشجویبن پسشکی  :مخاطبان  

  واحذ نظری         2  :تؼذاد و نوع و احذ 

             09/0 :واحذ  2سهم استاد از  

       علوم پبیه پسشکی  :درس پیش نیاز 

          31/02/1401:    زمان ارائه درس

  صبح 10/8-10/10:   مشاورهساػت  

 دکتر نبدر عسگری  :مذرس 
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 ا ضرح دّذرٍش صحیح گرفتي ًوًَِ ّای کطت خَى ر .10

 تستْای تطخیصی غیر از کطت خَى را ضرح دّذ .11

 یافتِ ّای تطخیصی هْن اکَکاردیَگرافی در تطخیص آًذٍکاردیت را ضرح دّذ .12

 رٍضْای تطخیصی کوک کٌٌذُ در تطخیص آًذٍکاردیت غیر از کطت خَى را بذاًذ .13

 ارگاًیسوْای اختصاصی ایجاد کٌٌذُ آًذٍکاردیت را ًام ببرد .14

 ردیت کِ ًیاز بِ درهاى جراحی دارًذ را بذاًذهَاردی از آًذٍکا .15

 .رٍضْای پیطگیری از ایجاد آًذٍکاردیت را ضرح دّذ .16

 

  منابغ مورد استفاده: 
1- Kasper , fauci  et al , Harrison’s principle of internal medicine 2020 

 

 

  روش تذریس: 
   سخٌراًی 

 بحث گرٍّی 

 

 

  رسانه های کمک آموزشی : 
 ٍایت برد 

 کاهپیَتر 
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 :نحوه ارزشیابی 

 سبعت تبریخ نمره روش آزمون آزمون

   0 -- کوئیس 

   0 -- آزمون میبن دوره

 30/8 21/03/1401 95 کتبی چهبر گسینه ای آزمون پبیبن ترم 

 توسط گروه مشخص شذه است 5 سئوال و جواة  حضور فعبل در کالس 

   -- -- تکبلیف دانشجو

 

  مقررات درس و انتظارات از دانشجو : 
  دانشجو ببیذ: 

 در جلسات تذریس حضَر هٌظن داضتِ باضذ .1

 از صحبت بی هَرد با دیگراى پرّیس ًوایذ .2

 در پرسص ٍ پاسخ گرٍّی ضرکت ًوایذ .3

 .هبحث تذریس ضذُ را از هٌبغ هؼرفی ضذُ هطالؼِ ًوایذ .4

 

 

 :دانشکذه EDOنبم و امضبی مسئول                               :      نبم و امضبی مذیر گروه                                 :             نبم و امضبی مذرس  

 :تبریخ ارسبل                                         :                        تبریخ ارسبل                          :                              تبریخ تحویل       
                                                       

                                                                                                                             
 

 


