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 فیزیوپاتولوژي با آشنائی نهایت در و خون گردش دستگاه ، یادآوري فیزیولوژي  وعروق قلب بیماریهاي هاي نشانه و عالئم با فراگیران آشنائی :هدف کلی

  آنها آزمایشگاهی و بالینی عالئم و قلب وعروق مهم هاي بیماري
  

  .در پایان دوره دانشجو قادر خواهد بود  :اهداف اختصاصی
 بالینی هاي نشانه و عالیم با آشنایی

 شناختی حیطه
 .تعریف کند را وعروق قلب هاي بیماري هاي نشانه و عالیم .1

 .تعریف کند را وعروقی قلبی هاي نشانه افتراقی مهم هاي تشخیص .2

  .شرح دهد را وعروقی قلبی هاي بیماري در تشخیصی هاي روش .3
 : قلب فیزیولوژي

 شناختی حیطه
 .توضیح دهد را قلبی نارسایی ایجاد در موثر هاي مکانیزم نقش و قلب عضله انبساط و انقباض مکانیزم .1

 .شرح دهد را قلب ایسکمیک هاي بیماري در آن اختالل مکانیزم و قلب عضله به رسانی خون نحوه .2

  . را تعریف کند قلب الکتریکی فعالیت نحوه .3
 قلبی نارسایی 

 شناختی حیطه
 .تعریف کند را قلبی نارسایی ایجاد نحوه و پاتوفیزیولوژي .1

 .توضیح دهد ...... و خون پرفشاري ، ایسکمیک هاي بیماري ، کاردیومیوپاتی ، کاردیت میو مثل انقباضی اختالالت کننده ایجاد علل .2
را  چپ و راست سمت ، وکم زیاد ده بیرون با نارسایی Backward, forward نارسایی ،  ، دیاستولیک ، سیستولیک هاي نارسایی انواع تفاوت .3

 .شرح دهد

  را توضیح دهد آنها شدن آمد ناکار وعلل قلب نارسایی در بدن جبرانی هاي مکانیزم .4



  قلب ایسکمیک هاي بیماري پاتوفیزیولوژي
 شناختی حیطه
  .راتوضیح دهد قلب ایسکمیک هاي بیماري آگهی پیش و اپیومیولوژي .1
 .توضیح دهد آنرا اولیه گیري پیش نحوه و کرونر هاي بیماري براي خطر عوامل .2

 .دهدشرح  را آن نیاز میزان و قلب رسانی خون بین تعادل عدم کننده ایجاد هاي مکانیزم .3

 بیماري در را آنها ایجاد دالیل و Stable & unsable angina pectoris,NSTEMI , STEMI بر مشتمل ایسکمیک هاي بیماري طیف .4

  . قلب شرح دهد ایسکمیک هاي
  .را در بیماریهاي ایسکمیک قلب تعریف کند Risk stratification نحوه .5
  .تعریف کندرا قلب رسانی خون عملکردي هاي تست و قلب کرونر عروق هاي بیماري پیگیري نحوه .6

 خون پرفشاري
  شناختی حیطه
  . توضیح دهد را خون پرفشاري پاتوفیزیولوژي .1
 . شرح دهد را دیاستولی و سیستولی و ثانویه و اولیه هاي خون فشار تفاوت .2

 .توضیح دهد آنرا پاتوفیزیولوژي و خون پرفشاري در رنین تأثیر .3

 . تعریف کند را بدخیم و پیشرونده هاي خون فشار عالیم و پاتوفیزیولوژي .4

 .آنرا شرح دهد به  approach نحوه و ثانویه خون قشار علل .5

 قلب اي دریچه هاي بیماري
 شناختی حیطه
 .تعریف کند  اي دریچه بیماري تفکیک به را قلب اي دریچه هاي بیماري کننده ایجاد علل و پاتوفیزیولوژي .1
 .توضیح دهد را قلب اي دریچه هاي بیماري بالینی عالیم و ها نشانه .2

 .تعریف کند را قلب اي دریچه هاي بیماري ایجاد در عفونی اندوکاردیت و روماتیسمی تب اهمیت .3

 بزرگساالن در قلب مادرزادي بیماري
 شناختی حیطه
  .شرح دهد را بزرگساالن در شایع مادرزادي هاي بیماري .1
 .توضیح دهد  را بزرگساالن در قلب مادرزادي هاي بیماري در شایع هاي نشانه و عالیم .2

 . راتوضیح دهد Eisenmenger سندرم پاتوفیزیولوژي .3

 هیپوتانسیون و سنکوپ 
 .تعریف کند را خون فشار بودن پایین و سنکوپ کننده ایجاد علل .1

 . توضیح دهد  را شوك انواع افتراقی هاي تشخیص .2

  .شرح دهد را سنکوپ بیمار به بالینی برخورد نحوه و سنکوپ دیگر علل با قلبی هاي سنکوپ هاي تفاوت .3
  :دیس ریتمی هاي قلبی 

  حیطه شناختی 
  .برادي آریتمی هاي و تاکی آریتمی ها را تعریف کند: انواع دیس ریتمی هاي قلبی شامل  .1
  .نشانه ها وعالئم بالینی دیس ریتمی هاي را توضیح دهد .2
  .به آنرا شرح دهد approachعلل دیس ریتمی ها و نحوه  .3

  
  



گرد ( ایجاد انگیزه براي یادگیري بیشتر-4). کوئیز و میان ترم(ارزشیابی دوره اي -3. ارزشیابی روزانه از مباحث جلسه گذشته -2. حضوروغیاب 1:فعالیت استاد
  ).آوري مقاله یا یرگزاري کنفرانس

  ).آموزشی و ویژگیهاي فراگیران بیشتر تناسب داردروشی را که با هدف هاي ......(سخنرانی، پرسش و پاسخ، ایفاي نقش و : شیوه تدریس

  .ویدئو، پرژکتور، اورهد، وایت برد: وسایل کمک آموزشی 
  

انجام تکالیف محوله  -3. شرکت منظم در جلسات ارزشیابی شفاهی، کتبی و عملی -2.   حضور به موقع و فعال در کالس -1:چگونگی فعالیت و تکالیف دانشجو
  .از طرف استاد

  ارزیابی تکالیف -6. حضور و غیاب-5. آزمون عملی-4. آزمون کتبی پایان ترم -3.  آزمون کتبی کوئیز -2. آزمون کتبی میان ترم-1: نحوه ارزیابی دانشجو

  :توضیحات

   ).وزارت خانه باشدتوسط سر فصل دروس باید طبق سر فصل هاي ارائه شده : توجه(جدول زمانبندي درس  

  رئوس مطالب  ردیف
  آناتومی و فیزیولوژي قلب  1
  تظاهرات بالینی و معاینه فیزیکی قلب  2
  پاراکلینیک در تشخیص بیماریهاي قلب  3
  )9 - 10(بیماریهاي دریچه اي   4
  اصول الکترو و کاردیوگرافی  5
  بیماریهاي مادرزادي قلب  6
  )9 - 10(بیماریهاي دریچه اي   7
  هیپرتانسیون سیستمیک  8
  کاردیومیوپاتیمیوکاردیت و   9

  )9 - 10(بیماریهاي عروق کرونر   10
  )9 - 10(بیماریهاي عروق کرونر   11
  بیماریهاي پریکارد  12
  نارسایی قلبی  13
14  CPR  
  بیماریهاي شرائین و وریدهاي محیطی  15
16   

17   
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1- . Androli T, Carpenter C, Griggs R, Benjamin I. Saunders Cecil Essentials Of Medicine, 2012.  

2-  Kasper L.Dennis , Braunwald E,Longo D., Jameson L.,Anthony S.Mc Graw Hill. Harrison S Principles  Of  
Internal Medicine . 2012. 

 


