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روش هاي متداول تشخیص و درمان برخی از –بامفاهیم سالمتی و بیماري همچنین آشنایی با تظاهرات بالینی  آشنایی :هدف کلی درس
  بیماریهاي شایع سیستم قلب وعروق وتنفس همچنین شناخت تمهیدات وتدابیرالزم درمراقبت ازبیمار با اختالالت زمینه اي فوق.

روش   اهداف رفتاري  جلسه  تاریخ
  تدریس

وسایل 
  موردنیاز

  تکالیف  حیطه   ارزیابی

مفهوم سالمتی وبیماري را شرح داده وعوامـل مـوثر    -  1  25/6/97
  درایجادبیماریها را بیان کند.

سخنرانی 
  بحث گروهی

پرسش   پروژکتور/اسالید
  پاسخ

مطالعه بحث   شناختی
  گروهی

منشا وطبقه بندي بیماري ها را بیان کند.آناتومی وفیزیولوژي -   2  1/7/97
وعروق را شرح دهد.دستگاه قلب   

سخنرانی 
  بحث گروهی

پرسش   پروژکتور/اسالید
  پاسخ

مطالعه بحث   شناختی
  گروهی

روش هاي تشخیصی واصول الکتروفیزیولوژي قلـب  -  3  8/7/97
  طبیعی را شرح دهد.

سخنرانی 
  بحث گروهی

پرسش   پروژکتور/اسالید
  پاسخ

مطالعه بحث   شناختی
  گروهی

سیستم هدایتی قلب را توضـیح   اختالالت ریتم قلبی و-  4  15/7/97
  دهد.

سخنرانی 
  بحث گروهی

پرسش   پروژکتور/اسالید
  پاسخ

مطالعه بحث   شناختی
  گروهی

  ونارسایی قلب را شرح دهد.تب روماتیسمی -  5  22/7/97
  

سخنرانی 
  بحث گروهی

پرسش   پروژکتور/اسالید
  پاسخ

مطالعه بحث   شناختی
  گروهی

  را توضیج دهد.بیماریهاي دریچه اي قلب -  6  29/7/97
  

سخنرانی 
  بحث گروهی

پرسش   پروژکتور/اسالید
  پاسخ

مطالعه بحث   شناختی
  گروهی

  بیماریهاي عروق کرونر را شرح دهد. -  7   6/8/97
  

سخنرانی 
  بحث گروهی

پرسش   پروژکتور/اسالید
  پاسخ

مطالعه بحث   شناختی
  گروهی

 سخنرانی  افزایش و کاهش فشار خون را توضیح دهد.-  8  13/8/97
  بحث گروهی

پرسش   پروژکتور/اسالید
  پاسخ

مطالعه بحث   شناختی
  گروهی

-DVT-بیماریهــاي وریــدي وشــریانی(ترومبوفلبیت-  9  20/8/97
DICرا توضیح دهد(  

سخنرانی 
  بحث گروهی

پرسش   پروژکتور/اسالید
  پاسخ

مطالعه بحث   شناختی
  گروهی



  
 بیماریهاي مادرزائی قلب و همچنـین اورژانـس هـاي   -  10  27/8/97

  جراحی قلب را شرح دهد.

سخنرانی 
  بحث گروهی

پرسش   پروژکتور/اسالید
  پاسخ

مطالعه بحث   شناختی
  گروهی

  آناتومی وفیزیولوژي سیستم تنفسی را شرح دهد.-   11  11/9/97
  

سخنرانی 
  بحث گروهی

پرسش   پروژکتور/اسالید
  پاسخ

مطالعه بحث   شناختی
  گروهی

 سیستم تنفس را بیان کند.روشهاي معاینه و تشخیصی -  12  18/9/97
  

سخنرانی 
  بحث گروهی

پرسش   پروژکتور/اسالید
  پاسخ

مطالعه بحث   شناختی
  گروهی

آبسه و...)را توضـیح  -عفونتهاي شایع تنفسی (پنومونی-  13  25/9/97
  دهد.

سخنرانی 
  بحث گروهی

پرسش   پروژکتور/اسالید
  پاسخ

مطالعه بحث   شناختی
  گروهی

سخنرانی   )را توضیح دهد.COPDانسدادي ریه (بیماریهاي   14  2/10/97
  بحث گروهی

پرسش   پروژکتور/اسالید
  پاسخ

مطالعه بحث   شناختی
  گروهی

  آسم را توضیح دهد.نارسایی تنفسی را شرح دهد.-  15  9/10/97
  

سخنرانی 
  بحث گروهی

پرسش   پروژکتور/اسالید
  پاسخ

مطالعه بحث   شناختی
  گروهی

دهـد.تومورهاي ریـه را توضـیح     آمبولی ریه را شرح-  16  16/10/97
  دهد.

سخنرانی 
  بحث گروهی

پرسش   سالیدپروژکتور/
  پاسخ

مطالعه بحث   شناختی
  گروهی

 سخنرانی ارائه و تحویل کنفرانس ها   17  
  گروهی بحث

  پرسش   سالید/پروژکتور
  پاسخ

  مطالعه بحث  شناختی
  گروهی

 
 :روش ارزشیابی دانشجو

 :طول دوره

o  نمره1پاسخ در کالس                                                      مشارکت فعال و پرسش و 

o  نمره1پمفلت و تکالیف آموزشی                                                             –کنفرانس  
o نمره5/3                                                                                       آزمون میان ترم 

o                                                                                        نمره 5/14آزمون پایان ترم 
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