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  هذف کلی درس:   
    ؼٌاخت ٍ ًحَُ تؽخیص ٍ درهاى بیواری ّای ایعکویک قلبی 

                                                                                        

  ( جهت هر جلسه یک هذف : ) اهذاف کلی جلسات 
 فیسیَپاتَلَشی بیواری ّای ایعکویک قلبی .1

 

  اهذاف ویژه رفتاری به تفکیک اهذاف هر جلسه: 

 : جلسه اول

  آىٍ درهاى ایعکوی هیَ کارد  ًٍحَُ تؽخیص فیسیَپاتَلَشی ؼٌاخت 

  هذف کلی: 
  تَضیح دّذاى را ٍ درهاى داًؽجَ هکاًیعن ایجاد ایعکوی قلبی ٍ عَاهل ایجاد کٌٌذُ اى ٍ ًحَُ تؽخیص. 

 

  اهذاف ویژه رفتاری جلسه اول : 

  ٍعَاهل هَثر بر ایجاد آى را تَضیح دّذ هراحل ایجاد پالک اترٍاظکلرٍز. 

  خَى هیَکاردٍ ًحَُ خًَگیری عرٍق کرًٍر را تَضیح دّذ گردغفیسیَلَشی. 

 را با رظن ؼکل تَضیح دّذ هکاًیعن رزرٍ کرًٍر. 

 را ًام ببرد ٍ هکاًیعن ّر کذام را تَضیح دّذ عَاهل هَثر بر رزرٍ کرًٍر. 

 را ًام ببرد عالین بالیٌی ایعکوی قلبی. 

    فیسیَپاتَلَشی بیواریْای ایعکویک قلبی  :ػنوان درس

    داًؽجَیاى پسؼکی دٍرُ فیسیَپاتَلَشی :مخاطبان  

                دٍ ٍاحذ:   تؼذاد و نوع و احذ 

                   از دٍ ٍاحذ%  11:  سهم استاد

    پاتَلَشی،اًاتَهیفیسیَلَشی،: درس پیص نیاز

 07/03/1401  :زمان ارائه درس 

 ظْر 12صبح الی  8 :ساػت کالس 

     فلَؼیپ ایٌترًٍؽٌال کاردیَلَشی –هتخصص قلب ٍعرٍق  دکتر رضا حیذری هقذم:مذرس
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 ایجاد آى را تَضیح دّذ را ًام ببرد ٍ هکاًیعن تغییرات ًَار قلب در ایعکوی قلبی. 

  را بیاى  هذالیتِ ّای تؽخیصی ایعکوی هیَکارد از جولِ تعت ٍرزغ ،اظکي ّعتِ ای،ظی تی اظکي،ام ار آی،اًصیَ گرافیکاربرد

 .کٌذ

 دارٍّای ؼَک در درهاى ایعکوی ٍ هکاًیعن آًْا را بیاى کٌذ. 

 را ًام بردُ ٍ هختصری راجع بِ آًْا تَضیح دّذ درهاًْای تْاجوی ایعکوی قلبی. 

  در پایان دانطجو قادر باضذ: 
 عَاهل ٍ هراحل ایجاد پالک اترٍاظکلرٍز را بذاًذ .1

 فیسیَ لَشی گردغ خَى هیَکاردٍ ًحَُ خًَگیری کرًٍر بذاًذ ٍ ؼرح دّذ .2

 هکاًیعن رزرٍ کرًٍر را بذاًذ .3

 عَاهل هَثر بر رزرٍ کرًٍر رابذاًذ ٍ بیاى کٌذ .4

 عالین بالیٌی ایعکوی قلبی را ؼرح دّذ .5

 تغییرات ًَار قلب در ایعکوی قلبی را ؼرح دّذ .6

هذالیتِ ّای تؽخیصی ایعکوی هیَکارد از جولِ تعت ٍرزغ ،اظکي ّعتِ ای،ظی تی اظکي،ام ار آی،اًصیَ گرافی را بؽٌاظذ  .7

 ٍ کاربرد اى را بیاى کٌذ

 ّذدرهاًْای دارٍیی ایعکوی قلبی را ًام برد ٍ ؼرح د .8

 را ًام برد ٍ کاربرد اى را ؼرح دّذ درهاًْای تْاجوی ایعکوی قلبی .9

 

  منابغ مورد استفاده: 

1. BRAUNWALD,S HEART DISEASE 2020 

2. HARRISON INTERNAL MEDICINE 2020 

  روش تذریس: 

 POWERPOINT 

  ٍِایت برد تخت 

  ظخٌراًی 

 پرظػ ٍ پاظخ 
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  نحوه ارزضیابی: 

 آزهَى چْارگسیٌِ ای 

 

  مقررات درس و انتظارات از دانطجو : 

 ّوراُ پرظػ ٍ پاظخ ظر کالض درض فعالحضَر  -1

 حفظ ظکَت حیي تذریط -2

 

 سنجص و ارزضیابی

 سبعت تبریخ نمره روش آزمون آزمون

 صبح 30/8 21/03/1401 95 کتبی چهبرگسینه ای آزهَى پایاى ترم

   5 پرسص ضفبیی در پایاى ّر جلعِ 

 

 جدول زمبن بندی درس

 :روز و سبعت جلسه 

 

 وسیله کمک آموزضی روش تدریس نبم مدرس  موضوع درس جلسه

ظخٌراًی با تکیِ بر هؽارکت    1

 داًؽجَیاى بصَرت پرظػ ٍ پاظخ 

Power Point 

 

 

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

 :تبریخ ارسبل                              :                                     تبریخ ارسبل                                                     :       تبریخ تحویل      

                                                                                                                                                               


