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عروقبیماریهاي قلب ومتخصص –اسداله امیري پوردکتر :مدرس18/10/98–10/10تا 10/8: زمان ارائه درس
آناتومی و فیزیولوژِي و پاتولوژِي:درس و پیش نیاز

:هدف کلی درس 

ورید هاي سیستیکوکاردیت و شریانها و قلب  و مییماریهاي عضله درمان بو تیولوژي تظاهرات  بالینی تشخیص آشنایی  با ا

)جهت هر جلسه یک هدف: (هداف کلی جلسات ا

:اهداف ویژه به تفکیک اهداف کلی هر جلسه

بیماریهاي عضله قلب لوژیک شناخت  انواع مختلف  مورفو-1

شناخت  علل مختلف سبب بروز بیماریهاي عضله قلب و میوکاردیت -2

عضله قلب و میوکاردیت ش آگهی  بیماریهاي هاي مختلف ی، سیر بیماري و پشناخت تظاهرات  بالینی-3

و روش هاي تشخیصی  بیماري عضله  قلب و میوکاردیت یافته هاي پاراکلینیکی  شناخت -4

میوکاردیت  عضله  قلب وبیماریهايارویی  دغیر شناخت روشهاي درمانی دارویی و-5

وریدي سیستیک –شریانیشناخت  انواع مختلف  بیماریهاي -6

سیستیک لت بروز بیماریهاي شریانی وریدي عشناخت -7

سیستیکبیماریهاي شریانی وریديع مختلف شناخت عالئم بالینی  وانوا-8

سیستیکوریدي بیماریهاي شریانی روشهاي تشخیصی شناخت -9

سیستیکبیماریهاي شریانی وریدي پیگیري شناخت نحوه -10

سیستیکدرمانی بیماریهاي شریانی وریدي شناخت روشهاي-11

قادر  می باشد باید در پایان دانشجو  

را شرح دهد قلب ولوژیک بیماریهاي عضله مورفانواع  مختلف -1
قلب و میوکاردیت را شرح دهدبیماریهاي عضلهت  بروز انواع مختلف عل-2
انواع مختلف  بیماریهاي عضله  قلب و میوکاردیت  را شرح دهد تظاهرات  بالینی، سیر بالینی و پیش آگهی -3
را شرح دهد پاراکلینیگی بیماریهاي عضله قلب و میوکاردیت و یافته هاي یهاي تشخیصروش-4
را بیان کند وکاردیت عضله قلب و میهاي روشهاي درمان دارویی و غیر دارویی بیماری-5
را شرح دهد وریدي سیستیک -اي شریانیانواع مختلف  بیماریه-6
وریدي سیستیک را شرح دهد روز انواع  مختلف بیماري شریانی علت  ب-7
وریدي سیستیک را شرح دهد عالئم بالینی بیماریهاي شریانی -8



وریدي سیستیک را شرح دهدانی هاي شریبیماریهايروش هاي تشخیصی -9
وریدي سیستیک را بیان کند شریانی یري افراد مبتال به بیماریهاي بیماریهاي نحوه پیگچگونگی -10
جراحی  بیماریهاي  شریانی  وریدي سیستیک را بیان کندهاي روشهاي درمانی دارویی و اندیکاسیون -11
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پرسش  و پاسخ سخنرانی  و :روش تدریس
وایت بوردPower point:وسایل آموزشی 

سنجش و ارزشیابی
سهم از نمره کلروشآزمون

)بر حسب درصد(
ساعتتاریخ

-95کتبی  چهار گزینه ايآزمون  پایان ترم
--5سئوال و جوابحضور فعال در کالس

:ظارات از دانشجوتمقررات کالس و ان
حفظ  سکوت و آرامش در کالس  و حضور فعال در پرسش و پاسخ 
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