نوع واحد:تئوری

نام درس:فیزیوپاتولوژی قلب
مدت کالس06 :دقیقه
مدرس :سمیه یحیی

تعداد واحد1:

جلسه1:
موضوع کالس :فیشیَلَصی للب ٍ تغییزات آى در

بارداری
هدف کلید  :داًؾجَ پظ اس گذراًذى ایي دٍرُ بایذ با فیشیَلَصی ٍ آًاتَهی سیَلَصی للب ٍ تغییزات آى در بارداری آؽٌا ؽَد

اهداف رفتاری وسایل مورد

روش تدریس

وسایل مورد نیاز

ارزیابی و فعالیت
تکمیلی

1آًاتَهی للب را بطَر هختصز

عخٌزاًی تعاهلی یا

پاٍرپَیٌت ٍ عکظ

اهتحاى پایاى

-1بارداری ٍ سایواى

ؽزح دّذ.

ّوگزٍّی پزعؼ ٍ

تزم71درصذ

ٍیلیاهش،کاًیٌگْام،

حضَر در کالط ٍ

لًََ،بلَم،دؽیّ،افوي،

-2فیشیَلَصی گزدػ خَى للب را

پاعخ

تختِ ٍ هاصیک

تَضیح دّذ.

ؽزکت در بحث
گزٍّی ٍ پاعخ دادى

آموزشی منابع

کیغی ٍ اعپاًگ.

بِ عَاالت 15درصذ
_3تغییزات للب ٍ عزٍق را در

تزجوِ دکتز بْزام

آسهَى هیات تزم

لاضی جْاًی ٍ

حاهلگی ٍ لیبز ؽزح دّذ.

15درصذ

ّوکاراىٍ.یزاعت

_4تغییزات حجن ٍ فؾار خَى را
در حاهلگی ٍ لیبز بیاى کٌذ.

ًَع آسهَى:چٌذگشیٌِ
ای

بیغت ٍپٌجن.8118
-8هباًی طب داخلی
عیغیل،تزجوِ دکتز
هحوَد اعحك
حغیٌیٍ،یزاعت ًْن
8116،

راهنما:
هدف کلی شامل حداقل توانایی که دانشجو در پایان کالس قادر به انجام باشد
روش تدریس:سخنرانی تعاملی یا همگروهی
وسایل مورد نیاز – ،: Power pointگچ وتخته سیاه
ارزیابی فعالیت::.پرسش از میاحث تدریس شده وجلسات قبلی
منابع آموزشی:کتاب فصل آخرین ویرایش

نام درس :فیزیوپاتولوژی قلب

نوع واحد:تئوری

مدت کالس06 :دقیقه
مدرس :سمیه یحیی

تعداد واحد1:

جلسه2:
موضوع کالس :طبقه بندی بیماریهای قلبی در بارداری ادامه

هدف کلی :با عالئن ٍ تظاّزات بالیٌی ٍ طبمِ بٌذی بیواریْای للبی در بارداری آؽٌا گزدد

اهداف رفتاری وسایل مورد

تدریس روش

تظاّزات ٍ عالئن بالیٌی بیواریْای

عخٌزاًی تعاهلی یا

للب ٍ عزٍق را ًام ببزد.

ّوگزٍّی پزعؼ ٍ

-2تظاّزات ٍ عالئن بالیٌی

پاعخ

وسایل مورد نیاز

پاٍرپَیٌت ٍ عکظ
تختِ ٍ هاصیک

ارزیابی و فعالیت
تکمیلی

آموزشی منابع

اهتحاى پایاى

-1بارداری ٍ سایواى

تزم71درصذ

ٍیلیاهش،کاًیٌگْام،

حضَر در کالط ٍ

لًََ،بلَم،دؽیّ،افوي،

بیواریْای للب ٍ عزٍق هثل درد،

ؽزکت در بحث

تٌگی ًفظ ،تپؼ للب ،عٌکَپ ٍ

گزٍّی ٍ پاعخ دادى

...را تَضیح دّذ.

بِ عَاالت 15درصذ

تزجوِ دکتز بْزام

آسهَى هیات تزم

لاضی جْاًی ٍ

15درصذ

ّوکاراىٍ.یزاعت

-3تظاّزات ٍ عالئن بالیٌی
بیواریْای للب ٍ عزٍق هثل درد،
تٌگی ًفظ ،تپؼ للب ،عٌکَپ ٍ

ًَع آسهَى:چٌذگشیٌِ

...را در بارداری ؽزح دّذ

ای

کیغی ٍ اعپاًگ.

بیغت ٍپٌجن.8118
-8هباًی طب داخلی
عیغیل،تزجوِ دکتز
هحوَد اعحك
حغیٌیٍ،یزاعت ًْن
8116،هَجَد.

راهنما:
هدف کلی شامل حداقل توانایی که دانشجو در پایان کالس قادر به انجام باشد
روش تدریس:سخنرانی تعاملی یا همگروهی
وسایل مورد نیاز – ،: Power pointگچ وتخته سیاه
ارزیابی فعالیت::.پرسش از میاحث تدریس شده وجلسات قبلی
منابع آموزشی:کتاب فصل آخرین ویرایش

نوع واحد:تئوری

نام درس :فیزیوپاتولوژی قلب

تعداد واحد1:

مدت کالس06 :دقیقه
موضوع کالس :بیماریهای قلب در بارداری ادامه

مدرس:سمیه یحیی

جلسه3:

هدف کلی  :داًؾجَ با طبمِ بٌذی بیواریْای للبی در بارداری آؽٌا گزدد.

اهداف رفتاری وسایل مورد

تدریس روش

 1-طبمِ بٌذی بالیٌی بیواریْای

عخٌزاًی تعاهلی یا

للبی را در دٍراى بارداری تَضیح

ّوگزٍّی پزعؼ ٍ

دّذ.

پاعخ

وسایل مورد نیاز

پاٍرپَیٌت ٍ عکظ
تختِ ٍ هاصیک

ارزیابی و فعالیت
تکمیلی

آموزشی منابع

اهتحاى پایاى

-1بارداری ٍ سایواى

تزم71درصذ

ٍیلیاهش،کاًیٌگْام،

حضَر در کالط ٍ

لًََ،بلَم،دؽیّ،افوي،

 8-عَاهل پیؼ بیٌی کٌٌذُ

ؽزکت در بحث

عَارض بیواریْای للبی را در

گزٍّی ٍ پاعخ دادى

بارداری تَضیح دّذ.

بِ عَاالت 15درصذ

تزجوِ دکتز بْزام

آسهَى هیات تزم

لاضی جْاًی ٍ

15درصذ

ّوکاراىٍ.یزاعت

 3تذابیز درهاًی کالعْای  II ٍ Iرابیاى کٌذ.
 4تذابیز درهاًی کالعْای ٍ IIIIVرا ؽزح دّذ.

ًَع آسهَى:چٌذگشیٌِ
ای

کیغی ٍ اعپاًگ.

بیغت ٍپٌجن.8118
-8هباًی طب داخلی
عیغیل،تزجوِ دکتز
هحوَد اعحك
حغیٌیٍ،یزاعت ًْن
8116،

راهنما:
هدف کلی شامل حداقل توانایی که دانشجو در پایان کالس قادر به انجام باشد
روش تدریس:سخنرانی تعاملی یا همگروهی
وسایل مورد نیاز – ،: Power pointگچ وتخته سیاه
ارزیابی فعالیت::.پرسش از میاحث تدریس شده وجلسات قبلی
منابع آموزشی:کتاب فصل آخرین ویرایش

نام درس :فیزیوپاتولوژی قلب

نوع واحد:تئوری

مدت کالس06 :دقیقه

تعداد واحد1:

جلسه4:
موضوع کالس :الکتروفیزیولوژی قلب

مدرس :سمیه یحیی
هدف کلی  :با اصَل الکتزٍفیشیَلَصی للب طبیعی آؽٌا ؽَد

اهداف رفتاری وسایل مورد

روش تدریس

اصَل الکتزٍفیشیَلَصی للب طبیعی

عخٌزاًی تعاهلی یا

را تَضیح دّذ.

ّوگزٍّی پزعؼ ٍ
پاعخ

وسایل مورد نیاز

پاٍرپَیٌت ٍ عکظ
تختِ ٍ هاصیک

 1اختالالت ریتن ٍ ّذایت للب راؽزح دّذ.
 8-بلَکْای للبی را تَضیح دّذ.

ارزیابی و فعالیت
تکمیلی

آموزشی منابع

اهتحاى پایاى

-1بارداری ٍ سایواى

تزم71درصذ

ٍیلیاهش،کاًیٌگْام،

حضَر در کالط ٍ

لًََ،بلَم،دؽیّ،افوي،

ؽزکت در بحث
گزٍّی ٍ پاعخ دادى

کیغی ٍ اعپاًگ.

بِ عَاالت 15درصذ

تزجوِ دکتز بْزام

آسهَى هیات تزم

لاضی جْاًی ٍ

15درصذ

ّوکاراىٍ.یزاعت

ًَع آسهَى:چٌذگشیٌِ
ای

بیغت ٍپٌجن.8118
-8هباًی طب داخلی
عیغیل،تزجوِ دکتز
هحوَد اعحك
حغیٌیٍ،یزاعت ًْن
8116،

راهنما:
هدف کلی شامل حداقل توانایی که دانشجو در پایان کالس قادر به انجام باشد
روش تدریس:سخنرانی تعاملی یا همگروهی
وسایل مورد نیاز – ،: Power pointگچ وتخته سیاه
ارزیابی فعالیت::.پرسش از میاحث تدریس شده وجلسات قبلی
منابع آموزشی:کتاب فصل آخرین ویرایش

نوع واحد:تئوری

نام درس :فیزیوپاتولوژی قلب
مدت کالس06 :دقیقه
مدرس :سمیه یحیی

تعداد واحد1:

جلسه5:
موضوع کالس :مالحضات درمانی پری پارتوم

هدف کلی  :مالحضات درمانی پری پارتوم در بیماران قلبی

اهداف رفتاری وسایل مورد

روش تدریس

-1هالحضات درهاًی حَل ٍ حَػ

عخٌزاًی تعاهلی یا پاٍرپَیٌت ٍ عکظ

سایواى در بیواراى للبی را بتَاًذ

ّوگزٍّی پزعؼ ٍ

تَضیح دّذ.

پاعخ

وسایل مورد نیاز

تختِ ٍ هاصیک

ارزیابی و فعالیت
تکمیلی

آموزشی منابع

اهتحاى پایاى

-1بارداری ٍ سایواى

تزم71درصذ

ٍیلیاهش،کاًیٌگْام،

حضَر در کالط ٍ

لًََ،بلَم،دؽیّ،افوي،

-8در بارُ لیبز ٍ سایواى بیواراى

ؽزکت در بحث

للبی تَضیح دّذ.

گزٍّی ٍ پاعخ دادى

کیغی ٍ اعپاًگ.

بِ عَاالت 15درصذ
-3در بارُ آًالضسی ٍ بیَْؽی در

تزجوِ دکتز بْزام

آسهَى هیات تزم

بیواراى للبی تَضیح دّذ.

لاضی جْاًی ٍ

15درصذ

ّوکاراىٍ.یزاعت

-4در بارُ دٍراى ًفاط بیواراى

ًَع آسهَى:چٌذگشیٌِ

للبی تَضیح دّذ.

ای

.

بیغت ٍپٌجن.8118
-8هباًی طب داخلی
عیغیل،تزجوِ دکتز
هحوَد اعحك
حغیٌیٍ،یزاعت ًْن
8116،

راهنما:
هدف کلی شامل حداقل توانایی که دانشجو در پایان کالس قادر به انجام باشد
روش تدریس:سخنرانی تعاملی یا همگروهی
وسایل مورد نیاز – ،: Power pointگچ وتخته سیاه
ارزیابی فعالیت::.پرسش از میاحث تدریس شده وجلسات قبلی
منابع آموزشی:کتاب فصل آخرین ویراییش

نوع واحد:تئوری

نام درس :فیزیوپاتولوژی قلب
مدت کالس06 :دقیقه
مدرس :سمیه یحیی

تعداد واحد1:

جلسه6:
موضوع کالس :تب روماتیسمی و بیماریهای دریچه ای قلب

هدف کلی  :با تب رٍهاتیغوی ٍ بیواریْای دریچِ ای للب بَیضُ در حاهلگی آؽٌا ؽَد

اهداف رفتاری وسایل مورد

روش تدریس

-1تب رٍهاتیغوی تعزیف ًوایذ.

عخٌزاًی تعاهلی یا پاٍرپَیٌت ٍ عکظ

-2اًَاع بیواریْای دریچِ ای للب
را ًام ببزد.

ّوگزٍّی پزعؼ ٍ
پاعخ

وسایل مورد نیاز

تختِ ٍ هاصیک

-3هعیار تٌگی دریچِ هیتزال را
تَضیح دّذ.

ارزیابی و فعالیت
تکمیلی

آموزشی منابع

اهتحاى پایاى

-1بارداری ٍ سایواى

تزم71درصذ

ٍیلیاهش،کاًیٌگْام،

حضَر در کالط ٍ
ؽزکت در بحث
گزٍّی ٍ پاعخ دادى

لًََ،بلَم،دؽیّ،افوي،
کیغی ٍ اعپاًگ.

بِ عَاالت 15درصذ

تزجوِ دکتز بْزام

-4علت تٌگی دریچِ هیتزال را

آسهَى هیات تزم

لاضی جْاًی ٍ

بیاى کٌذ.

15درصذ

ّوکاراىٍ.یزاعت

-5عالئن ٍ عَارض تٌگی دریچِ

ًَع آسهَى:چٌذگشیٌِ

هیتزال را فْزعت ًوایذ.

ای

ً-6حَُ درهاى تٌگی دریچِ
هیتزال را بَیضُ در بارداری بیاى
ًوایذ.

راهنما:
هدف کلی شامل حداقل توانایی که دانشجو در پایان کالس قادر به انجام باشد
روش تدریس:سخنرانی تعاملی یا همگروهی
وسایل مورد نیاز – ،: Power pointگچ وتخته سیاه
ارزیابی فعالیت::.پرسش از میاحث تدریس شده وجلسات قبلی
منابع آموزشی:کتاب فصل آخرین ویرایش

بیغت ٍپٌجن.8118
-8هباًی طب داخلی
عیغیل،تزجوِ دکتز
هحوَد اعحك
حغیٌیٍ،یزاعت ًْن
.8116،

نام درس :فیزیوپاتولوژی قلب
واحد1:

نوع واحد:تئوری

مدت کالس06 :دقیقه
مدرس :سمیه یحیی

جلسه7:
موضوع کالس :بیماریهای دریچه قلب

تعداد

هدف کلی  :بیماریهای دریچه قلب بویژه در جاملگی و تشخیص و درمان آن آشنا شود.

اهداف رفتاری وسایل مورد

روش تدریس

ً _1ارعایی دریچِ هیتزال ٍ علل

عخٌزاًی تعاهلی یا پاٍرپَیٌت ٍ عکظ

آى را تعزیف ًوایذ.

ّوگزٍّی پزعؼ ٍ

 _8عالئن ٍ عَارض ٍ درهاى

پاعخ

وسایل مورد نیاز

تختِ ٍ هاصیک

نیاز ارزیابی
فعالیت تکمیلی
اهتحاى پایاى

-1بارداری ٍ سایواى

تزم71درصذ

ٍیلیاهش،کاًیٌگْام،

حضَر در کالط ٍ

لًََ،بلَم،دؽیّ،افوي،

ًارعایی دریچِ هیتزال را فْزعت

ؽزکت در بحث

ًوایذ.

گزٍّی ٍ پاعخ دادى

 _3پزٍالپظ دریچِ هیتزال ٍ علل
آى را تعزیف ًوایذ.
 _4عالئن ٍ عَارض ٍ درهاى
پزٍالپظ دریچِ هیتزال را در
بارداری فْزعت ًوایذ.

آموزشی منابع

کیغی ٍ اعپاًگ.

بِ عَاالت 15درصذ

تزجوِ دکتز بْزام

آسهَى هیات تزم

لاضی جْاًی ٍ

15درصذ

ّوکاراىٍ.یزاعت

ًَع آسهَى:چٌذگشیٌِ
ای

بیغت ٍپٌجن.8118
-8هباًی طب داخلی
عیغیل،تزجوِ دکتز
هحوَد اعحك
حغیٌیٍ،یزاعت ًْن
8116،

راهنما:
هدف کلی شامل حداقل توانایی که دانشجو در پایان کالس قادر به انجام باشد
روش تدریس:سخنرانی تعاملی یا همگروهی
وسایل مورد نیاز – ،: Power pointگچ وتخته سیاه
ارزیابی فعالیت::.پرسش از میاحث تدریس شده وجلسات قبلی
منابع آموزشی:کتاب فصل آخرین ویرایش

نام درس :فیزیوپاتولوژی قلب
واحد1:
مدت کالس06:دقیقه
مدرس :سمیه یحیی

نوع واحد:تئوری

تعداد

جلسه8:
موضوع کالس :بیماریهای دریچه قلب

هدف کلی  :با بیواریْای دریچِ ای للب بَیضُ در حاهلگی آؽٌا ؽَد

اهداف رفتاری وسایل مورد

روش تدریس

 _1علل تٌگی دریچِ آئَرت را بیاى کٌذ.

عخٌزاًی تعاهلی پاٍرپَیٌت ٍ عکظ

 _8عالئن ٍ عَارض تٌگی دریچِ آئَرت را
فْزعت ًوایذ.

یا ّوگزٍّی
پزعؼ ٍ پاعخ

وسایل مورد نیاز ارزیابی و فعالیت
تکمیلی

تختِ ٍ هاصیک

ً-4حَُ درهاى تٌگی دریچِ آئَرت را بَیضُ
در بارداری بیاى ًوایذ.
ً 5ارعایی دریچِ آئَرت را تعزیف ًوایذ. 6علل ًارعایی دریچِ آئَرت را بیاىکٌذ.
 7عالئن ٍ عَارض ًارعایی دریچِ آئَرترا فْزعت ًوایذ.
ً 8حَُ درهاى ًارعایی دریچِ آئَرترابَیضُ در بارداری بیاى ًوایذ.

راهنما:
هدف کلی شامل حداقل توانایی که دانشجو در پایان کالس قادر به انجام باشد
روش تدریس:سخنرانی تعاملی یا همگروهی
وسایل مورد نیاز – ،: Power pointگچ وتخته سیاه
ارزیابی فعالیت::.پرسش از میاحث تدریس شده وجلسات قبلی
منابع آموزشی:کتاب فصل آخرین ویرایش

آموزشی منابع

اهتحاى پایاى

-1بارداری ٍ سایواى

تزم71درصذ

ٍیلیاهش،کاًیٌگْام،

حضَر در کالط ٍ
ؽزکت در بحث
گزٍّی ٍ پاعخ دادى

لًََ،بلَم،دؽیّ،افوي،
کیغی ٍ اعپاًگ.

بِ عَاالت 15درصذ

تزجوِ دکتز بْزام

آسهَى هیات تزم

لاضی جْاًی ٍ

15درصذ

ّوکاراىٍ.یزاعت

ًَع آسهَى:چٌذگشیٌِ
ای

بیغت ٍپٌجن.8118
-8هباًی طب داخلی
عیغیل،تزجوِ دکتز
هحوَد اعحك
حغیٌیٍ،یزاعت ًْن
8116،

نام درس:

فیزیوپاتولوژی قلب

مدت کالس06 :دقیقه

مدرس :سمیه یحیی

نوع واحد:تئوری

تعداد واحد1:

جلسه9:
موضوع کالس :بیماریهای دریچه ای قلب

هدف کلی  :با تنگی دریچه ریوی و در بارداری آشنا شود.
اهداف رفتاری وسایل مورد

روش تدریس

تٌگی دریچِ ریَی را تعزیف ًوایذ.

عخٌزاًی تعاهلی پاٍرپَیٌت ٍ عکظ

 1-علل تٌگی دریچِ ریَی را بیاى کٌذ.

یا ّوگزٍّی
پزعؼ ٍ پاعخ

وسایل مورد نیاز ارزیابی و فعالیت
تکمیلی

تختِ ٍ هاصیک

 8عالئن ٍ عَارض ٍ درهاى تٌگی دریچِریَی را فْزعت ًوایذ.

آموزشی منابع

اهتحاى پایاى

-1بارداری ٍ سایواى

تزم71درصذ

ٍیلیاهش،کاًیٌگْام،

حضَر در کالط ٍ
ؽزکت در بحث
گزٍّی ٍ پاعخ دادى

لًََ،بلَم،دؽیّ،افوي،
کیغی ٍ اعپاًگ.

ً 3-حَُ درهاى ٍ کٌتزل تٌگی دریچِ

بِ عَاالت 15درصذ

تزجوِ دکتز بْزام

ریَی را در بارداری تَضیح دّذ.

آسهَى هیات تزم

لاضی جْاًی ٍ

15درصذ

ّوکاراىٍ.یزاعت

 4تٌگی ٍ ًارعایی دریچِ تزیکَعپیذ راتعزیف ًوایذ.
 5علل تٌگی ٍ ًارعایی دریچِ تزیکَعپیذٍ عالین ٍ عَارض آى را بیاى کٌذ.

ًَع آسهَى:چٌذگشیٌِ
ای

بیغت ٍپٌجن.8118
-8هباًی طب داخلی
عیغیل،تزجوِ دکتز
هحوَد اعحك

ً 6-حَُ درهاى تٌگی ٍ ًارعایی دریچِ

حغیٌیٍ،یزاعت ًْن

تزیکَعپیذ رابَیضُ در بارداری بیاى ًوایذ.

8116،

راهنما:
هدف کلی شامل حداقل توانایی که دانشجو در پایان کالس قادر به انجام باشد
روش تدریس:سخنرانی تعاملی یا همگروهی
وسایل مورد نیاز – ،: Power pointگچ وتخته سیاه
ارزیابی فعالیت::.پرسش از میاحث تدریس شده وجلسات قبلی
منابع آموزشی:کتاب فصل آخرین ویرایش

نام درس :فیزیوپاتولوژی قلب

نوع واحد:تئوری

مدت کالس06:دقیقه
مدرس :سمیه یحیی

تعداد واحد1:

جلسه10:
موضوع کالس :بیماریهای مادرزادی قلب

هدف کلی  :با ًمائص دیَارُ بیي دّلیشی ،آؽٌا ؽَد

اهداف رفتاری وسایل مورد

1در هَرد علل ٍ ؽیَع بیواریْای
هادرسادی تَضیح دّذ.
-2اًَاع ًمائص دیَارُ بیي دّلیشی را ًام

روش تدریس

وسایل مورد نیاز

عخٌزاًی تعاهلی پاٍرپَیٌت ٍ عکظ
یا ّوگزٍّی
پزعؼ ٍ پاعخ

تختِ ٍ هاصیک

ببزد.
-3علل ًمائص دیَارُ دّلیشی را ؽزح
دّذ.
ً-4حَُ تؾخیص ٍ درهاى ًمائص دیَارُ
دّلیشی را تَضیح دّذ.

ارزیابی و فعالیت
تکمیلی

آموزشی منابع

اهتحاى پایاى

-1بارداری ٍ سایواى

تزم71درصذ

ٍیلیاهش،کاًیٌگْام،

حضَر در کالط ٍ

لًََ،بلَم،دؽیّ،افوي،

ؽزکت در بحث
گزٍّی ٍ پاعخ دادى

کیغی ٍ اعپاًگ.

بِ عَاالت 15درصذ

تزجوِ دکتز بْزام

آسهَى هیات تزم

لاضی جْاًی ٍ

15درصذ

ّوکاراىٍ.یزاعت

ًَع آسهَى:چٌذگشیٌِ
ای

بیغت ٍپٌجن.8118
-8هباًی طب داخلی
عیغیل،تزجوِ دکتز
هحوَد اعحك
حغیٌیٍ،یزاعت ًْن
8116،

راهنما:
هدف کلی شامل حداقل توانایی که دانشجو در پایان کالس قادر به انجام باشد
روش تدریس:سخنرانی تعاملی یا همگروهی
وسایل مورد نیاز – ،: Power pointگچ وتخته سیاه
ارزیابی فعالیت::.پرسش از میاحث تدریس شده وجلسات قبلی

منابع آموزشی:کتاب فصل آخرین ویرایش

نام درس :فیزیوپاتولوژی قلب

نوع واحد:تئوری

تعداد واحد1:

مدت کالس06:دقیقه
مدرس :سمیه یحیی

جلسه11:
موضوع کالس :نقائص دیواره بین بطنی

هدف کلی  :با نقائص دیواره بین بطنی و مجرای شریانی باز آشنا شود.

اهداف رفتاری وسایل مورد

تدریس روش وسایل مورد نیاز

-1اًَاع ًمائص دیَارُ بیي بطٌی را

عخٌزاًی تعاهلی یا پاٍرپَیٌت ٍ عکظ

ًام ببزد.

ّوگزٍّی پزعؼ ٍ

 8-علل ًمائص دیَارُ بطٌی را ؽزح

پاعخ

تختِ ٍ هاصیک

دّذ.
ً 3حَُ تؾخیص ٍ درهاى ًمائصدیَارُ بطٌی را تَضیح دّذ.
 4در هَرد ًمص دیَارُدّلیشی_بطٌی تَضیح دّذ
  5.تأثیز هجزای ؽزیاًی باس بزبارداری ٍ سایواى را تَضیح دّذ.
_6مجرای شریانی باز را
توضیح دهد.

ارزیابی و فعالیت
تکمیلی

آموزشی منابع

اهتحاى پایاى

-1بارداری ٍ سایواى

تزم71درصذ

ٍیلیاهش،کاًیٌگْام،

حضَر در کالط ٍ

لًََ،بلَم،دؽیّ،افوي،

ؽزکت در بحث
گزٍّی ٍ پاعخ دادى

کیغی ٍ اعپاًگ.

بِ عَاالت 15درصذ

تزجوِ دکتز بْزام

آسهَى هیات تزم

لاضی جْاًی ٍ

15درصذ

ّوکاراىٍ.یزاعت

ًَع آسهَى:چٌذگشیٌِ
ای

بیغت ٍپٌجن.8118
-8هباًی طب داخلی
عیغیل،تزجوِ دکتز
هحوَد اعحك
حغیٌیٍ،یزاعت ًْن
8116،

راهنما:
هدف کلی شامل حداقل توانایی که دانشجو در پایان کالس قادر به انجام باشد
روش تدریس:سخنرانی تعاملی یا همگروهی
وسایل مورد نیاز – ،: Power pointگچ وتخته سیاه
ارزیابی فعالیت::.پرسش از میاحث تدریس شده وجلسات قبلی
منابع آموزشی:کتاب فصل آخرین ویرایش

نام درس :فیزیوپاتولوژی قلب
مدت کالس06 :دقیقه
مدرس :سمیه یحیی

نوع واحد:تئوری

تعداد واحد1:

جلسه12:
موضوع کالس :بیماریهای مادرزادی قلب

هدف کلی  :با ،تترالوزی فالو و سندرم آیزن منگر آشنا شود.

اهداف رفتاری وسایل مورد

روش تدریس وسایل مورد نیاز ارزیابی و فعالیت
تکمیلی

-7بیماری سیانوتیک قلبی را توضیح دهد.

عخٌزاًی پاٍرپَیٌت ٍ عکظ

-8تترالوژی فالو را توضیح دهد.

تعاهلی یا

-9سندرم آیزن منگر را توضیح دهد.

ّوگزٍّی

تختِ ٍ هاصیک

پزعؼ ٍ پاعخ

_16در مورد تشخیص و درمان بیماری
سیانوتیک قلبی و سندرم آیزن منگر و
تترالوژی فالو توضیح دهد.
_11کنتراندیکاسیون بارداری در
بیماریهای سیانوتیک قلبی را نام ببرد.

آموزشی منابع

اهتحاى پایاى

-1بارداری ٍ سایواى

تزم71درصذ

ٍیلیاهش،کاًیٌگْام،

حضَر در کالط ٍ

لًََ،بلَم،دؽیّ،افوي،

ؽزکت در بحث
گزٍّی ٍ پاعخ دادى

کیغی ٍ اعپاًگ.

بِ عَاالت 15درصذ

تزجوِ دکتز بْزام

آسهَى هیات تزم

لاضی جْاًی ٍ

15درصذ

ّوکاراىٍ.یزاعت

ًَع آسهَى:چٌذگشیٌِ
ای

بیغت ٍپٌجن.8118
-8هباًی طب داخلی
عیغیل،تزجوِ دکتز
هحوَد اعحك
حغیٌیٍ،یزاعت ًْن
8116،

راهنما:
هدف کلی شامل حداقل توانایی که دانشجو در پایان کالس قادر به انجام باشد
روش تدریس:سخنرانی تعاملی یا همگروهی
وسایل مورد نیاز – ،: Power pointگچ وتخته سیاه
ارزیابی فعالیت::.پرسش از میاحث تدریس شده وجلسات قبلی
منابع آموزشی:کتاب فصل آخرین ویرایش

نام درس :فیزیوپاتولوژی قلب
مدت کالس06 :دقیقه
مدرس :سمیه یحیی

نوع واحد:تئوری

تعداد واحد1:

جلسه13:
موضوع کالس :هیپرتانسیون ریوی

هدف کلی  :با ّیپزتاًغیَى ریَی اٍلیِ در حاهلگی ٍ سایواى آؽٌا ؽَد.

اهداف رفتاری وسایل مورد

تدریس روش وسایل مورد نیاز

1اس ًظز بالیٌی اًَاع ّیپزتاًغیَى

عخٌزاًی تعاهلی یا پاٍرپَیٌت ٍ عکظ

ریَی را تمغین بٌذی ًوایذ.

ّوگزٍّی پزعؼ ٍ

ً-2حَُ تؾخیص ّیپزتاًغیَى

پاعخ

تختِ ٍ هاصیک

ریَی را تَضیح دّذ.
ً-3حَُ کٌتزل ٍ درهاى
ّیپزتاًغیَى ریَی را در بارداری
تَضیح دّذ.
ً 4حَُ کٌتزل ٍ درهاى افشایؼ
ؽزیاًی را بَیضُ در حاهلگی تَضیح
دّذ.

ارزیابی و فعالیت
تکمیلی

آموزشی منابع

اهتحاى پایاى

-1بارداری ٍ سایواى

تزم71درصذ

ٍیلیاهش،کاًیٌگْام،

حضَر در کالط ٍ

لًََ،بلَم،دؽیّ،افوي،

ؽزکت در بحث
گزٍّی ٍ پاعخ دادى

کیغی ٍ اعپاًگ.

بِ عَاالت 15درصذ

تزجوِ دکتز بْزام

آسهَى هیات تزم

لاضی جْاًی ٍ

15درصذ

ّوکاراىٍ.یزاعت

ًَع آسهَى:چٌذگشیٌِ
ای

بیغت ٍپٌجن.8118
-8هباًی طب داخلی
عیغیل،تزجوِ دکتز
هحوَد اعحك
حغیٌیٍ،یزاعت ًْن
8116،

راهنما:
هدف کلی شامل حداقل توانایی که دانشجو در پایان کالس قادر به انجام باشد
روش تدریس:سخنرانی تعاملی یا همگروهی
وسایل مورد نیاز – ،: Power pointگچ وتخته سیاه
ارزیابی فعالیت::.پرسش از میاحث تدریس شده وجلسات قبلی
منابع آموزشی:کتاب فصل آخرین ویرایش

نام درس :فیزیوپاتولوژی قلب

نوع واحد:تئوری

تعداد واحد1:

جلسه14:
موضوع کالس :بیماریهای ایسکمیک قلبی

مدت کالس06:دقیقه

مدرس :سمیه یحیی
هدف کلی  :با کاردیَهیَپاتی ّا آؽٌا ؽَد.

اهداف رفتاری وسایل مورد

تدریس روش وسایل مورد
نیاز

ارزیابی و فعالیت
تکمیلی

_1کاردیو میوپاتی هیپرتروفیک را

عخٌزاًی تعاهلی پاٍرپَیٌت ٍ عکظ

اهتحاى پایاى

-1بارداری ٍ سایواى

تزم71درصذ

ٍیلیاهش،کاًیٌگْام،

حضَر در کالط ٍ

لًََ،بلَم،دؽیّ،افوي،

توضیح دهد
_2کاردیومیوپاتی اتساعی را بتواند
توضیح دهد.

یا ّوگزٍّی
پزعؼ ٍ پاعخ

تختِ ٍ هاصیک

_3کاردیومیوپاتی حول و حوش
زایمان را توضیح هد.

ؽزکت در بحث
گزٍّی ٍ پاعخ دادى

آموزشی منابع

کیغی ٍ اعپاًگ.

بِ عَاالت 15درصذ

تزجوِ دکتز بْزام

آسهَى هیات تزم

لاضی جْاًی ٍ

15درصذ

ّوکاراىٍ.یزاعت

ًَع آسهَى:چٌذگشیٌِ
ای

بیغت ٍپٌجن.8118
-8هباًی طب داخلی
عیغیل،تزجوِ دکتز
هحوَد اعحك
حغیٌیٍ،یزاعت ًْن
8116،

راهنما:
هدف کلی شامل حداقل توانایی که دانشجو در پایان کالس قادر به انجام باشد
روش تدریس:سخنرانی تعاملی یا همگروهی
وسایل مورد نیاز – ،: Power pointگچ وتخته سیاه
ارزیابی فعالیت::.پرسش از میاحث تدریس شده وجلسات قبلی
منابع آموزشی:کتاب فصل آخرین ویرایش

نام درس :فیزیوپاتولوژی قلب
مدت کالس06 :دقیقه
مدرس :سمیه یحیی

نوع واحد:تئوری

تعداد واحد1:

جلسه15:
موضوع کالس :انفارکتوس میوکارد

هدف کلی  :با ًارعایی للبی ٍ آریتوی ّا آؽٌا ؽَد.

اهداف رفتاری وسایل مورد

تدریس روش وسایل مورد نیاز

-1در بارُ ًحَُ تؾخیص ٍ درهاى

عخٌزاًی تعاهلی یا پاٍرپَیٌت ٍ عکظ

ًارعایی ّای للبی تَضیح دّذ.

ّوگزٍّی پزعؼ ٍ

-8در هَرد بزادی آریتوی ّا ٍ

پاعخ

تختِ ٍ هاصیک

ارزیابی و فعالیت
تکمیلی

آموزشی منابع

اهتحاى پایاى

-1بارداری ٍ سایواى

تزم71درصذ

ٍیلیاهش،کاًیٌگْام،

حضَر در کالط ٍ

لًََ،بلَم،دؽیّ،افوي،

تاکی کاردی ّای فَق بطٌی

ؽزکت در بحث

تَضیح دّذ.

گزٍّی ٍ پاعخ دادى

کیغی ٍ اعپاًگ.

بِ عَاالت 15درصذ

تزجوِ دکتز بْزام

آسهَى هیات تزم

لاضی جْاًی ٍ

15درصذ

ّوکاراىٍ.یزاعت

ًَع آسهَى:چٌذگشیٌِ
ای

بیغت ٍپٌجن.8118
-8هباًی طب داخلی
عیغیل،تزجوِ دکتز
هحوَد اعحك
حغیٌیٍ،یزاعت ًْن
8116،

راهنما:
هدف کلی شامل حداقل توانایی که دانشجو در پایان کالس قادر به انجام باشد
روش تدریس:سخنرانی تعاملی یا همگروهی
وسایل مورد نیاز – ،: Power pointگچ وتخته سیاه
ارزیابی فعالیت::.پرسش از میاحث تدریس شده وجلسات قبلی
منابع آموزشی:کتاب فصل آخرین ویرایش

نام درس :فیزیوپاتولوژی قلب
مدت کالس06 :دقیقه
مدرس :سمیه یحیی

نوع واحد:تئوری

تعداد واحد1:

جلسه16:
موضوع کالس :کاردیو میوپاتی ها

هدف کلی  :با بیواریْای ایغکویک للبی ٍ بیواریْای آئَرت آؽٌا ؽَد.

اهداف رفتاری وسایل مورد

روش تدریس

-1در باره دیسیکسیون آئورت و
کوارکتاسیون آئورت بویژه در
بارداری توضیح دهد.

عخٌزاًی تعاهلی پاٍرپَیٌت ٍ عکظ
یا ّوگزٍّی
پزعؼ ٍ پاعخ

وسایل مورد نیاز ارزیابی و فعالیت
تکمیلی

تختِ ٍ هاصیک

-2در مورد سندرم مارفان بویژه در
بارداری توضیح دهد.
-3در مورد انفارکتوس میوکارد و
بویژه در بارداری توضیح دهد.

اهتحاى پایاى

-بارداری ٍ سایواى

تزم71درصذ

ٍیلیاهش ،جلذ عَم،

حضَر در کالط ٍ
ؽزکت در بحث

)آخزیي چاپ
هَجَد(

گزٍّی ٍ پاعخ دادى

-طب داخلی

بِ عَاالت 15درصذ

عیغیل) آخزیي

آسهَى هیات تزم
15درصذ
ًَع آسهَى:چٌذگشیٌِ
ای

راهنما:
هدف کلی شامل حداقل توانایی که دانشجو در پایان کالس قادر به انجام باشد.
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آموزشی منابع

چاپ هَجَد(
ّاریغَى) آخزیيچاپ هَجَد.

