
بسمه تعالی
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

دانشکده پزشکی
قالب نگارش طرح درس

:هدف کلی درس 

) جهت هر جلسه یک هدف : ( اهداف کلی جلسات 

درد قفسه سینه آشنایی با-1
علل ایجاد طپش قلب یا آریتمی آشنایی با - 2
آشنایی با علل ایجاد تنگی نفس- 3
با انواع عالیم بیماریهاي قلب و عروق آشنایی-4
نکات مهم و مرتبط با بیماري طی شرح حال از بیمار آشنایی با- 5
ندامها قفسه سینه شکم گردن پوست سروگردن ا(بیماریهاي قلبی در هر ارگانبا عالیمآشنایی با -6

.)وغیره
JVPطرز اندازه گیري صحیح آشنایی با  -7

سمع آنهاصداهاوسوفل هاي قلبی وباآشنایی -8
علل ایجاد انواع سوفل هاي قلبی آشنایی با  - 9

کاهش سوفل هاي قلبی مانورهاي افزایش وباآشنایی  -10
اثرات آن بر قلب و عروق سالوا ولمانورواآشنایی با -11
غیر نرمال وریدي نرمال وجامواباآشنایی -12
شریانی نرمال وغیر نرمال جامواآشنایی با  - 13

دانشجویان مقطع فیزیوپاتولوژي: مخاطبان شرح حال و معاینه فیزیکی:     عنوان درس

ندارد:    درس پیش نیاز از دو واحد    09/0: سهم استاد واحد2:    تعداد و نوع و احد 

دکتر اعظم کیانی: مدرس 10/8-10/10: ساعت مشاوره 4/10/98:  زمان ارائه درس 



:اهداف ویژه رفتاري به تفکیک اهداف هر جلسه 

: جلسه اول 

: هدف کلی 

: اهداف ویژه رفتاري جلسه اول 

:در پایان دانشجو قادر باشد 

.ایجاد درد قفسه سینه را بشناسدعلل 1-1
.علل ایجاد تنگی نفس را بشناسد1-2
.علل ایجاد طپش قلب یا آریتمی را بشناسد1-3
.دانشجو با انواع عالیم بیماریهاي قلب و عروق آشنا شود1-4
.بتواند نکات مهم و مرتبط با بیماري را طی شرح حال از بیمار اخذ نماید1-5
آشنا )پوست سروگردن اندامها قفسه سینه شکم گردن وغیره (با عالیم بیماریهاي قلبی در هر ارگان1-6

.شود
.بتواند با معاینه وشرح حال کامل به تشخیص نهایی نزدیک شود1-7
.را یاد بگیردJVPطرز اندازه گیري صحیح 1-8
.باصداها و سوفل هاي قلبی و سمع آنهاآشنا شود1-9
.علل ایجاد انواع سوفل هاي قلبی را بشناسد1-10
.ش و کاهش سوفل هاي قلبی آشنا شودبا مانورهاي افزای1-11
.با مانور والسالوا و اثرات آن بر قلب و عروق آشنا شود1-12
.با امواج وریدي نرمال و غیر نرمال آشنا شود1-13
.با امواج شریانی نرمال وغیر نرمال آشنا شود1-14



:منابع مورد استفاده 

1-BRAUNWALD,S HEART DISEASE 2018

2- HARRISON INTERNAL MEDICINE 2018

:روش تدریس 

POWERPOINTتخته وسخنرانی و پرسش و پاسخ،

آزمون کتبی چهار گزینه اي:نحوه ارزشیابی 

: مقررات درس و انتظارات از دانشجو 

حضور فعال سر کالس درس همراه پرسش و پاسخ- 1

حفظ سکوت حین تدریس-2

سنجش و ارزشیابی

ساعتتاریخنمرهروش آزمونآزمون
95کتبی چهارگزینه ايآزمون پایان ترم

5پرسش شفاییدر پایان هر جلسه 

جدول زمان بندي درس
:روز و ساعت جلسه 

وسیله کمک آموزشیروش تدریسنام مدرسموضوع درسجلسه
سخنرانی با تکیه بر مشارکت 1

دانشجویان بصورت پرسش و پاسخ 
Power Point

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