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هدف کلی

 1تررضی ّغٌاخت ضیطتن قلة
ّگردظ خْى

داًػجْ تا آًاتْهی ّفیسیْلْژی قلة ّػرّق آغٌا غْد.

 2تاریخچَ ضالهتی ّهؼایٌات
قلثی

داًػجْتاػالین غایغ اختالالت قلثی ًّذٍْ تررضی آًِا غٌا غْد.

 3هؼایٌات ّتطت ُای تػخیصی

داًػجْتا تطت ُای تػخیصی قلثی –ػرّقی ّػالین غایغ در
اختالالت قلثی اغٌا غْد.

اهداف رفتبری
الیه های مختلف قلب را نام ببردویک سیکل قلبی (سیستول ودیاستول)را شرحدهد.
تفاوت خونگیری کرونری با خونگیری -سیستمیک را بیان کند.

ضیطتن ُذایتی قلة را تْضیخ دُذ.درهْرد ػْاهل هْحر تر ترّى دٍ قلة تا
هقایطَ ّرکر هخال تْضیخ دُذ.
اًْاع درد قفطَ ضیٌَ از ًظرػلت ّػْاهلهذل درد-اًتػار درد-زهاى درد-ػْاهل
تػذیذ ّتطکیي هقایطَ کٌذ.
ػالین کلی اختالالت قلثی را تیاى کٌذ.صذاُای طثیؼی ّغیر طثیؼی قلة راتْضیخ دُذ.
-اجسای یک هْد طثیؼی در ًْار ECGرا

حیطه
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از رّی ًْار قلة هذْر قلة را تؼییي کٌذ.هراقثت ُای قثل ،دیي ّپص از تطت ّرزظراغرح دُذ.

ویدئوپروژکتور

سخنرانی
–بحث
گروهی
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سخنرانی
ویدئوپروژکتور پرسش
1-1
ماژیک-وایت وپاسخ
برد
1-4
1-4

غیر ضیٌْضی افتراق دُذ.
-ازرّی ًْارقلة ریت قلة را هذاضثَ کٌذ.

نیبز

تدریس

1-1
 1-2ماژیک-وایت
برد
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تػخیص دُذ.
-از رّی ًْار قلة ریتن ضیٌْضی رااز ریتن

وسبیل مورد

روش

1-3
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-تطت اضترش دارّیی را تا تطت اضترش

1-1

ّرزغی از ًظر غیٍْ ًّذٍْ هراقثت هقایطَ
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کٌذ.

سخنرانی
پرسش
ویدئوپروژکتور-
وپاسخ
ماژیک-وایت
1-1
برد
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اکْکاردیْگرافی را تْضیخ دُذ.ترای تیوار تذت اضکي قلثی ترًاهَ هراقثتیتٌظین کٌذ.
-تتْاًذ در یک تیوار فرضی افت فػارخْى

1-4

ارتْاضتاتیک را تػخیص دُذ.
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آًژیي1

داًػجْتا تیواری آًژیي ّاصْل درهاى ّهراقثت ازآى اغٌا غْد.

-فػار ًثض را غرح دُذ.

1-1

-آًژیي صذری را تؼریف کٌذ.

1-1

ریسک فاکتْرُای قاتل تؼذیل ّغیر قاتلتؼذیل در اًژیي را تْضیخ دُذ.
هرادل اترّاضکلرّزرا غرح دُذ.
ازرّی ECGتیواری آًژیي را تػخیصدُذ.
اصْل درهاى دارّیی ,آًژیي ّهراقثت دارّیی

1-1

ویدیو پرژکتور سخنرانی
پرسش
ماژیک-وایت
وپاسخ
برد

1-1
1-4
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را غرح دُذ.
IM 5

داًػجْتا تیواری ّ MIالتِاتات قلثی اصْل درهاى ّهراقثت ازآى
اغٌا غْد.

ػالین MIرا تیاى کٌذ.ازرّی ًْار قلة ضکتَ قلثی را تػخیص دُذ
-تغییرات ازهایػگاُی در جریاى MIرا

1-1
1-4
1-4

تفطیرکٌذ.
-درهاى دارّیی اّرژاًطی MIرا غرح دُذ.

1-1

-رّظ ُای جرادی دردرهاى آًژیي ّMIرا غرح1-1

دُذ.

ویدیو پرژکتور سخنرانی
ماژیک-وایت پرسش
برد وپاسخ

ػلل پریکاردیت را تیاى کٌذ.

1-1

-ترای تیوار هثتال تَ پریکاردیت ترًاهَ

1-4

هراقثتی تِیَ کٌذ.
ػالین اًذّکاردیت ػفًْی را تا ػالیناًذّکاردیت رّهاتیطی هقایطَ کٌذ.

ویدیو پروژکتور سخنرانی
ماژیک-وایت پرسش و
پاسخ
برد
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اختالالت دریچَ ای

داًػجْتا اًْاع اختالالت دریچَ ای ّاصْل درهاى ّهراقثت ازآى
اغٌا غْد.

اجسای هختلف دریچَ ُای قلثی را غرح دُذ.
-پاتْلْژی تٌگی دریچَ را تیاى کٌذ.
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-ػالین تٌگی دریچَ هیترال را تاػالین تٌگی

ویدیوپرژکتور
 1-4ماژیک-وایت
برد

ػالین ًارضایی هیترال تا ًارضایی آئْرت را

1-4

دریچَ آئْرت هقایطَ کٌذ.

سخنرانی
پرسش
وپاسخ

هقایطَ کٌذ.
ترای تیوار هثتال تَ اختالالت دریچَ ای ترًاهَ
هراقثتی تِیَ کٌذ.

1-3
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ًارضایی قلثی

داًػجْتا اًْاع ًارضایی قلثی ّاصْل درهاى ّهراقثت ازآى اغٌا
غْد.

اًْاع ًارضایی قلثی را از ًظر ػلتّفیسیْپاتْلْژی ّغذت تَ طْر کالضیک

 1-3ویدئو پروژکتور
ماژیک-وایت
برد

ه

هقایطَ کٌذ.
-ػالین ًارضایی ضوت راضت را غرح دُذ.

1-1

ػالین ًارضایی ضوت چپ را غرح دُذ.

1-1

-ترای تیوار هثتال تَ ًارضایی ترًاهَ هراقثتی تِیَ

1-4

کٌذ.
تذاتیر طثی در ًارضایی قلثی را تْضیخ دُذ.

سخنرانی
پرسش
وپاسخ

1-1

8

اختالالت غریاًی

 داًػجْتا اًْاع اختالالت غریاًی ّاصْل درهاى ّهراقثت ازآىاغٌا غْد.

-تاحیر اترّاضکلرّز ترقلة –هغس ّاًذام

 1-1ویدئو پروژکتور
ماژیک-وایت
برد
1-1

-ػالین تْرگر را تا ػالین اترّاضکلرّز

1-1

تذتاًی را تْضیخ دُذ.
-ػالین آًْریطن ائْرت را غرح دُذ.

سخنرانی
پرسش
پاسخ

هقایطَ کٌذ.
-اصْل درهاى دارّیی ّجرادی در اختالالت

1-4

غریاًی را هقایطَ کٌذ.
پذیذٍ ریٌْد را تْضیخ دُذ.-ػالین آهثْلی غریاى را غرح دُذ.

1-1
1-1

-ترای تیوار هثتال تَ اهثْلی ترًاهَ هراقثتی

1-4

تِیَ کٌذ.
1-1

ػالین ترّهثْ فلثیت را غرح دُذ. 9اختالالت ّریذی

داًػجْتا اًْاع اختالالت ّریذی ،لٌفاّی ّاصْل درهاى ّهراقثت
ازآى اغٌا غْد.

ػالین ترّهثْفلثیت تا فلثْترّهثْز هقایطَکٌذ.

 1-4ویدئو پروژکتور
ماژیک-وایت
برد
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سخنرانی
پرسش
وپاسخ

پیػگری ّدرهاى ترّهثْز ّریذی راتْضیخ دُذ.

1-1

-ػلل ّاریص را غرح دُذ.

1-4

ترای تیوارهثتال تَ ّاریص ترًاهَ هراقثتتِیَ کٌذ.
-را ُِای پیػگیری ازترّزًارضایی ّریذی-
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اختالالت ّریذی ّلٌفاّی

داًػجْتا اًْاع اختالالت ّریذی ،لٌفاّی ّاصْل درهاى ّهراقثت
ازآى اغٌا غْد.

1-4

زخن پا ّ ّاریص ّریذُا را تا یکذیگر هقایطَ
کٌذ.
ترای تیوار هثتال تَ زخن پا (ّریذی یاغریاًی)ترًاهَ هراقثتی تِیَ کٌذ.
راتطَ تیي لٌفاًژیت ّادم لٌفاّی را تْضیخ دُذ.

 1-4ویدئو پروژکتور
ماژیک-وایت
برد
1-1

سخنرانی
پرسش
وپاسخ
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