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 بسمٍ تعالی

 داوشگاٌ علًم پسشکی ي خدمات بهداشتی درماوی استان بًشهر

 مرکس تًسعٍ آمًزش پسشکی

 دفتر وظارت ي ارزشیابی

 درس فرم طرح
 

                            فلًشیپ ایىتريوشه  :آخریي هذرک تحصیلی                                  ػجذاللطیف اهیٌی:  ًبم ٍ ًبم خبًَادگی هذرس
                                                 استبدیبر:  رتجِ داًشگبّی                                                     قلت ٍػرٍق:  رشتِ تحصیلی
                         قلت:   گرٍُ آهَزشی

 

                                          :  ترم فیسیَپبتَلَشی:  هقطغ                                          پسشکی:   رشتِ تحصیلی فراگیراى
 45:تؼذاد فراگیراى

 

 فیسیَپبتَلَشی قلت ٍػرٍق: ػٌَاى درس ثِ طَر کبهل
 2:تؼذاد ٍاحذ                          □کبر آهَزی    *  □              ػولی                *تئَری:                 ًَع درس

 8/2/91:پبیبى ترم:                        تبریخ اهتحبى هیبى ترم 27/1/91:   زهبى خبتوِ کالس                 15/1/91:زهبى شرٍع کالس

 

  □تکَیٌی                   □هراحل ارزشیبثی                     هرحلِ ای  

 درصذ از ًورُ ًْبیی.................غیبة فؼبلیت داًشجَ اًجبم تکبلیف حضَر ٍ 
 درصذ از ًورُ ًْبیی...........................................................اهتحبى هیبى ترم

 درصذ از ًورُ ًْبیی........................................................کَئیسّبی اًجبم شذُ
 درصذ از ًورُ ًْبیی.....100.........................................................اهتحبى پبیبى ترم

                 □غلطٍ صحیح            □چٌذ گسیٌِ ای                    □تشریحی             □ًَع اهتحبى هیبى ترم        شفبّی 
  □جَر کردًی

                 □غلط ٍ صحیح           □چٌذ گسیٌِ ای                                    ریحی  تش          □ًَع اهتحبى پبیبى ترم        شفبّی 
   □جَر کردًی

 

در ایي درس ثب رکر ػالین ًٍشبًِ ّبی ثیوبریْبی قلجی ثِ تَصیف ٍتشریح فیسیَپبتَلَشی ثیوبریْبی هختلف قلجی : درس شرحی از 
 .کیِ ثر فیسیَپبتَلَشی ثِ هرٍر درهبًْب پرداختِ هی شَدپرداختِ هی شَد ٍسؼی هی گردد ثب ت
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 2012-فبٍسی، ثراٍى ٍالذ-اصَل طت داخلی ّبریسَى/1:هٌبثغ اصلی تذریس درس هَرد ًظر
 2009-اًذرٍلی-اسبًسیل سیسیل/2
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 : درس اّذاف كلي

 آضٌایي با بیواربْای فطار خَى ٍ پر فطاری خَى. (1

 ضٌایي با بیواریْای عضلِ قلب ضاهل كاردیَهیَپاتي ٍ هیَكاردیتآ (2

 آضٌایي با ًقص پاراكلیٌیک در ضٌاخت ٍ تطخیص بیواریْای قلب (3

 .آضٌایي با عالین ٍ ًطاًِ ّای بیواریْای قلبي (4
5) ……………………………………………………………….. 
6) ……………………………………………………………….. 

 

 جلسِ اٍل*

 ..عبذاللطیف اهیٌي: .ًام هذرس

  ًطاًِ ضٌاسي بیواریْای قلبي: .حثعٌَاى هب

 : اّذاف اختصاصي

 .هطخصات درد سیٌِ قلبي ٍ ًحَُ توایس از سایر دردّای سیٌِ را بذاًذ ٍبکار گیرد. -1

 .هطخصات تٌگي ًفس قلبي ٍتوایس از سایر علل را بذاًذ ٍ بکار گیرد -2

 ..……………………علل ادم اًذام تحتاًي ٍ ًحَُ توایس آًْا را بذاًذ ٍ بکار گیرد -3
4- ……………………………………………………………….. 

 

 □رٍاًي حركتي                       □عاطفي                       □ضٌاختي    :حیطِ 

 سخٌراًي ٍ آهَزش كٌار  تختي:رٍش آهَزضي

 تختِ سفیذ ٍرایاًِ ّوراُ :ٍسیلِ كوک آهَزضي

 

 جلسِ دٍم*
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 ..عبذاللطیف اهیٌي: .ًام هذرس

 . اریْای فطار خَىبین: ..عٌَاى هبحث

 :اّذاف اختصاصي

 .فطار خَى ٍ پرفطاری خَى را تعریف ًوایذ -1

 .پرفطاری خَى را تقسین بٌذی ًوایذ -2

 .پاتَفیریَلَشی پرفطاری اٍلیِ ٍثاًَیِ را بذاًذ -3

 .ًحَُ برخَرد با بیوار با پرفطاری خَى  ٍدرهاى آى را بذاًذ -4

 .. دقادر بِ ضٌاسایي ٍ درهاى اٍرشاًس ّای فطار خَى باش -5

 

 □رٍاًي حركتي                       □عاطفي                       □ضٌاختي :   حیطِ 

 سخٌراًي  ٍ آهَزش كٌار تختي: رٍش آهَزضي

 رایاًِ ّوراُ ٍ تختِ سفیذ : ٍسیلِ كوک آهَزضي

 

 سَم جلسِ*

 عبذاللطیف اهیٌي: ًام هذرس

  پاراكلیٌیک در قلب: عٌَاى هبحث

 :اّذاف اختصاصي

ت ٍرزش را بطٌاسذ ٍ ًقص آى  در تطخیص قلبي ٍ اًذیکاسیَى ّا ٍ كٌترااًذیکاسیَى آى تس -1

 ..را بذاًذ

 .اسکي ّستِ ای ٍ ًقص آى را در تطخیص بیواریْای قلبي را بذاًذ -2

با رادیَگرافي رخ ٍ ًین رخ قفسِ سیٌِ ٍ یافتِ ّای طبیعي  ٍ غیر طبیعي  حفرات قلب آضٌا  -3

 .باضذ
4- ……………………………………………………………….. 

 

 □رٍاًي حركتي                       □عاطفي                       □ضٌاختي :   حیطِ 

 سخٌراًي ٍآهَزش كٌار تختي: رٍش آهَزضي

 رایاًِ ّوراُ ٍ تختِ سفیذ: ٍسیلِ كوک آهَزضي

 

 

 چْارمجلسِ *
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 عبذاللطیف اهیٌي: ًام هذرس

 اردیَهیَپاتي ّابیواریْای عضلِ قلب ٍ هیَكاردیت ٍک: عٌَاى هبحث

 :اّذاف اختصاصي

 .هیَكاردیت را تعریف  ًوایذٍ علل ،ًطاًِ ّا ٍدرهاى آى را بذاًذ -1

 .كاردیَهیَپاتي ّیپرترٍفیک را بطٌاسذ ٍ ًطاًِ ّا ٍ عالین ٍخطرات ٍ راُ برخَرد با آى را بذاًذ -2

 .را بذاًذ كاردیَهیَپاتي اتساعي را بطٌاسذ ًٍطاًِ ّا ٍعالین ٍ خطرات ٍ راُ برخَرد با آى -3

 .كاردیَهیَپاتي تحذیذی را بطٌاسذ ٍ ًطاًِ ّا ٍ عالین ٍراُ برخَرد با آى را بذاًذ -4

 

 □رٍاًي حركتي                       □عاطفي                       □ضٌاختي :   حیطِ 

 سخٌراًي ٍ آهَزش كٌارتختي:.رٍش آهَزضي

 رایاًِ ّوراُ ٍ تختِ سفیذ: ٍسیلِ كوک آهَزضي

 
 


