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 اهذاف ویژه به تفکیک اهذاف کلی هر جلسه : 

  اثؼبد هخشلف ٍ سأثیر آى ثِ کیفیز زًذگیدراّویز ًبرسبیی قلت ضٌبخز 

 ثبلیٌی ًبرسبیی قلتسٌذرم  ضٌبخز 

 ًبرسبیی ثب حفظ )ٍ ًبرسبیی فرم دیبسشَلیک ( ًبرسبیی ثب کبّص اجکطي فراکطي)ًبرسبیی فرم سیسشَلیک  ضٌبخز

 (اجکطي فراکطي ثطي چخ

   ػلل ًبرسبیی فرم سیسشَلیک ثطي چخضٌبخز  

   ػلل ًبرسبیی فرم دیبسشَلیک ثطي چخضٌبخز 

  ػلل ًبرسبیی سوز راسز قلت ضٌبخز(Right heart failure)  . 

    هکبًیسن ضرٍع در اًَاع ًبرسبیی قلتضٌبخز 

  اسخ ّبی ججراًی قلجی ٍ سیسشویکضٌبخز ح 

    ػالئن ٍ ًطبًِ ّبی ضبیغ در ًبرسبیی قلت چخضٌبخز 

  هکبًیسن ایجبد صذای سَم آضٌبئی ٍ ضٌبخز(S3)  صذای چْبرم ،(S4) افسایص فطبر ٍریذی ٍ 

  هکبًیسن ایجبد ارسَدٌِ، سٌگی ًفس حولِ ای ضجبًِ ضٌبخز ٍآضٌبئی ثب(PND) ًبکچَری، ، سٌفس ضیي اسشَک ،

 .ادم ریٍِسیبًَز، کراکل، ٍیس 

 ًحَُ طجقِ ثٌذی اًجوي قلجی ًیَیَرک آضٌبئی ثب(NYHA class)  د رػالئن ًبرسبیی قلت. 

   ػالئن ٍ ًطبًِ ّبی ًبرسبیی سوز راسز قلتضٌبخز 

   ٍز لت ٍ ًبخي ّب، ی قلجی ضبهل رٍیز سبکی دٌِ ، سیب ىکردى ثِ ثیوبر هجشال ثِ ًبرسبی ًکبر هْن در ًگبُضٌبخز

 .ریفرالحکبضکسی ٍ ادم 

     اّویز گرفشي ػالئن حیبسی در اثشذای هؼبیٌِ فیسیکیآگبّی از 

  گردى، ریِ ، ًکبر هْن در هؼبیٌِ قسوز ّبی هخشلف ثذى در فرد هطکَک ثِ ًبرسبیی قلجی ضبهل هؼبیٌِ سر ٍ ضٌبخز

 قلت، ضکن ٍ اًشْب ّب ، جْز رسیذى ثِ سطخیص ًْبیی ٍ درهبى هٌبست

  سسز ّبی رٍسیي آزهبیطگبّی هَرد ًیبز در ثیوبر هجشال ثِ ًبرسبیی قلتضٌبسبئی. 

  سسز ّبی آزهبیطگبّی در سؼییي ریسک فبکشَرّب ٍ درٍگٌَز ثیوبر هجشال ثِ ًبرسبیی قلجیضٌبخز 

  دی در ًَار قلت ًبرسبیی قلتیبفشِ ّبی کبرثرضٌبسبئی.  

  یبفشِ ّبی رادیَگرافیک قفسِ سیٌِ ضٌبسبئی(CXR) در ًبرسبیی قلت هسهي ٍ حبد 

 ثرد اکَکبردیَگرافی ٍ یبفشِ ّبی هْن آى در ًبرسبیی قلجیکبر 
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  ػالئن ثبلیٌی ثیوبر ٍ یبفشِ ّبی فیسیکیسطخیص هطبثقز ٍ سحلیل. 

  امهؼیبرّبی هبشٍر ٍ هیٌَر فراهیٌگِضٌبخز. 

  سطخیص ّبی افشراقی اًَاع ًبرسبیی قلجیضٌبخز 

 جوغ ثٌذی ػالئن ثبلیٌی ، یبفشِ ّبی فیسیکی ٍ دبراکلیٌیک ًبرسبیی قلتٍحَُ سطخیصى 

  درهبى ّبی غیر دارٍیی در کٌشرل ثیوبر هجشال    ثِ ًبرسبیی قلجیضٌبخز 

  ػَاهل سطذیذ کٌٌذُ ًبرسبیی قلجیضٌبخز. 

  ضٌبخزstage  ّبی ًبرسبیی قلجی(A, B, C, D) 

  اّذاف درهبًی ّر  ضٌبخزstage  . 

  گرٍّْبی دارٍیی رٍسیي در ًبرسبیی قلجیضٌبخز. 

 

 در پایان دانطجو  قادر  می باضذ  : 
 اّویز ًبرسبیی قلت از اثؼبد هخشلف ٍ سأثیر آى ثِ کیفیز زًذگی را ثیبى ًوبیذ. 

  قلت را ارائِ دّذسؼریف کبرثردی از سٌذرم ثبلیٌی ًبرسبیی. 

  ًبرسبیی فرم دیبسشَلیک ( ًبرسبیی ثب کبّص اجکطي فراکطي)ًبرسبیی قلت چخ را ثِ صَرر ًبرسبیی فرم سیسشَلیک ٍ

 .سقسین ثٌذی ًوبیذ ( ًبرسبیی ثب حفظ اجکطي فراکطي ثطي چخ)

  در سقسین ثٌذی، ًبرسبیی ثِ فرم ًبرسبیی سوز راسز قلت(Right heart failure)  اسذرا ثطي. 

 ػلل ًبرسبیی فرم سیسشَلیک ثطي چخ را ًبم ثجرد. 

  ػلل ًبرسبیی فرم دیبسشَلیک ثطي چخ را ًبم   ثجرد. 

   ػلل ًبرسبیی سوز راسز قلت(Right heart failure)  را ًبم ثجرد. 
 

  هکبًیسن ضرٍع در اًَاع ًبرسبیی قلب را تَضیح دّذ. 
  دبسخ ّبی ججراًی قلجی ٍ سیسشویک را ضرح دّذ. 

 
 

  عالئن ٍ ًطبًِ ّبی ضبیع در ًبرسبیی قلب چپ را ًبم ببرد. 
  هکبًیسن ایجبد صذای سَم(S3)  صذای چْبرم ،(S4) افسایص فطبر ٍریذی را سَضیح دّذ ٍ. 

   ًِسؼریف ٍ هکبًیسن ایجبد ارسَدٌِ، سٌگی ًفس حولِ ای ضجب(PND)  سٌفس ضیي اسشَک، ًبکچَری، سیبًَز، کراکل، ٍیس ٍ ادم ،

 .ریِ را ضرح دّذ

   ًحَُ طجقِ ثٌذی اًجوي قلجی ًیَیَرک(NYHA class)   د رػالئن ًبرسبیی قلت را سَضیح دّذ. 

  ػالئن ٍ ًطبًِ ّبی ًبرسبیی سوز راسز قلت را ًبم ثجرد. 
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 قلبی ضبهل رٍیت تبکی پٌِ ، سیبًَز لب ٍ ًبخي ّب،  کبت هْن در ًگبُ کردى بِ بیوبر هبتال بِ ًبرسبیی

 .کبضکسی ٍ ادم پریفرال را فرا گیرد
 اّویز گرفشي ػالئن حیبسی در اثشذای هؼبیٌِ فیسیکی را فراگیرد. 

  یٌِ سر ٍ گردى، ریِ ، قلت، ضکن ًکبر هْن در هؼبیٌِ قسوز ّبی هخشلف ثذى در فرد هطکَک ثِ ًبرسبیی قلجی ضبهل هؼب

 .ا ، جْز رسیذى ثِ سطخیص ًْبیی ٍ درهبى هٌبست سَضیح دّذًشْب ٍُا
 

 تست ّبی رٍتیي آزهبیطگبّی هَرد ًیبز در بیوبر هبتال بِ ًبرسبیی قلب را ًبم ببرد. 
 اّویز سسز ّبی آزهبیطگبّی را در سؼییي ریسک فبکشَرّب ٍ درٍگٌَز ثیوبر هجشال ثِ ًبرسبیی قلجی سَضیح دّذ. 

   ًَار قلت ًبرسبیی قلت را ًبم ثجردیبفشِ ّبی کبرثردی در. 

   ٌِیبفشِ ّبی رادیَگرافیک قفسِ سی(CXR) را در ًبرسبیی قلت هسهي ٍ حبد سَضیح دّذ. 

  کبرثرد اکَکبردیَگرافی ٍ یبفشِ ّبی هْن آى در ًبرسبیی قلجی ضرح دّذ. 

 

 ًوبیذ عالئن ببلیٌی بیوبر ٍ یبفتِ ّبی فیسیکی را برای رسیذى بِ تطخیص هطببقت ٍ تحلیل. 
 هؼیبرّبی هبشٍر ٍ هیٌَر فراهیٌگْبم را ًبم ثجرد. 

 -سطخیص ّبی افشراقی اًَاع ًبرسبیی قلجی را سَصیف ًوبیذ. 

  جوغ ثٌذی ػالئن ثبلیٌی ، یبفشِ ّبی فیسیکی ٍ دبراکلیٌیک ًحَُ سطخیص ًبرسبیی قلت را سَضیح دّذ. 

 

     ی قلبی را ضرح دّذبِ ًبرسبیدرهبى ّبی غیر دارٍیی در کٌترل بیوبر هبتال 
 ػَاهل سطذیذ کٌٌذُ ًبرسبیی قلجی را ثطٌبسذ 

  سؼریفstage  ّبی ًبرسبیی قلجی(A, B, C, D) را ثِ طَر کلی ثذاًذ. 

 ا اّذاف درهبًی ّر ةstage   آضٌب ثبضذ. 

 رٍّْبی دارٍیی رٍسیي در ًبرسبیی قلجی را ًبم ثجردگ. 
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 ،سخٌراًی 

 ثحث گرٍّی 

 درسص ٍ دبسخ 

 

  وسایل آموزضی :   

  کبهذیَسر 

 Power Point 

 سنجص و ارزضیابی

 سبعت تبریخ (بر حسب درصذ)سْن از ًورُ کل رٍش آزهَى

 MCQ 95% 21/03/1401 30/8 آزهَى پبیبى ترم 

 - - %5 پرسص ٍ پبسخ حضَر فعبل در کالس

 

 مقررات کالس و انتظارات از دانطجو: 

 حضَر هٌظن د رکالس سَأم ثب آهبدگی قجلی در هَرد هجحث 

 ضذُ حضَر فؼبل در ثحث ّبی گرٍّی کالس ٍ سئَاالر هطرح 

 ُهطبلؼِ هٌبثغ هؼرفی ضذ 


