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،  اپیدمیولوژي ، فیزیوپاتولوژي، تقسیم بندي ، Natural historyتعریف، ( آشنایی با سنکوپ :هدف کلی درس 
Approachدرمان ،(

:اهداف ویژه رفتاري به تفکیک اهداف هر جلسه 

: در پایان دانشجو قادر باشد 

.سنکوپ را تعریف نماید- 1
اپیدمیولوژي سنکوپ را بداند- 2
3 -Natural historyرا توضیح دهدسنکوپ.
پاتوفیزیولوژي کلی سنکوپ را شرح دهد- 4
تقسیم بندي سنکوپ را نام ببرد- 5
6 -Neurally mediated syncopeرا توضیح دهد
را نام ببردNeurally mediated syncopeدرمان - 7
یک را توضیح دهدهیپوتانسیون اورتوستات- 8
.هیپوتانسیون اورتوستاتیک را نام ببردعلل - 9

.هیپوتانسیون اورتوستاتیک را بیان کنددرمان -10
علل سنکوپ قلبی را نام ببرد-11
درمان سکنوپ قلبی را توضیح دهد-12
نحوه رویکرد به بیمار با سنکوپ را توضیح دهد-13
نحوه ارزیابی عصبی بیمار با سنکوپ را توضیح دهد-14

مقطع فیزیوپاتولوژي–دانشجویان پزشکی : مخاطبان سنکوپ:    عنوان درس
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نحوه ارزیابی قلبی بیمار با سنکوپ را توضیح دهد-15
.نام ببردتشخیصهاي افتراقی سنکوپ را-16

:منابع مورد استفاده 
1- Kasper , fauci  et al , Harrison’s principle of internal medicine 2018

:روش تدریس 
سخنرانی -
بحث گروهی-

: کمک آموزشی رسانه هاي 
وایت برد-
کامپیوتر-

:نحوه ارزشیابی 
ساعتتاریخ نمره روش آزمونآزمون
21/7/9700/9چند گزینه اي کوئیز 

وسط ترم 4"میان دوره آزمون 
پایان ترم 10"آزمون پایان دوره 

21/7/9700/10"آزمون پایان هر جلسه 
: مقررات درس و انتظارات از دانشجو 

:دانشجو باید 

در جلسات تدریس حضور منظم داشته باشد- 1
از صحبت بی مورد با دیگران پرهیز نماید- 2
گروهی شرکت نمایددر پرسش و پاسخ- 3
.مبحث تدریس شده را از منبع معرفی شده مطالعه نماید- 4

:دانشکدهEDOنام و امضاي مسئول:      نام و امضاي مدیر گروه:                           نام و امضاي مدرس
:تاریخ ارسال :                                     تاریخ ارسال:                              تاریخ تحویل
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