
 1 

                                                                         

شتي ردماني جهرم  دااگشنه علوم زپشكي و خدمات بهدا

()دوره طرح حضوری  

Course plan           
 

 

  

 

 تهيه کنندگان:

آقای دکتر شجاعیاساتيد گروه :  

 خانم دکتر دهقانی

 خانم دکتر شادمهر

افشارآقای دکتر علم   

 خانم دکتر لقمانی

 آقای دکتر ابطحیان
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کاری   و مرکز آموزش مجازی   مرکز مطالعات و توسعه آموزش زپشكي ربانهم رزیی ردسي  كميته با هم

 تدوين کننده:استاد 

 جناب آقای دکتر شجاعی

 

0011سال  

 

 علوم پزشکی جهرم: دانشگاه / دانشکده
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 واحد4کارآموزی قلب -واحد 4کارورزی قلب  تعداد واحد : و عروققلب  نام درس :

 دوره یک ماههمدت زمان ارائه درس :    اینترني(-کارآموزی و کارورزی )اکسترنيرشته و مقطع تحصيلي :

 آقای دکتر شجاعي:  و استاد مربوطه اساتيد همکار ،مسئول درس 

لم افشار،خانم خانم دکتر دهقاني،خانم دکتر شادمهر،اقای دکتر ع

 دکتر لقماني،آقای دکتر ابطحيان

 اول تا پایان هر ماه زمان شروع و پایان :

مقدمات پزشکي تئوری و دروس علوم پایه،فيزیوپاتولوژی، پيشنياز :

 عملي 

استفاده از سامانه :  آموزش غير حضوری آموزش:فضای 

 مدیریت 

بیمداران توسدط   به صورت راند بر بالین بیمار انجام می شود ابتددا  دوره های ده روزه توسط هریک از اساتید ل از چند استاد به صورت حضوری ارئه می گردد:این درس جهت دانشجویان توسط تیمی متشکشرح دوره : 

 فهیم هرچه بهتر مطالب برگزار می شود .شده پس از اخذ شرح حال ،راند روزانه توسط اساتید مربوطه بر بالین بیماران انجام می گردد سپس راند آموزشی و ارائه کنفرانس در جهت ت معاینهدانشجویان 
 

 ف نهایي دوره: اهدا
 

 ف نهایي دورهاهدا ردیف
 معرفي بخش ،نحوه اخذ شرح حال   1

 دردسينه،تنگي نفس،طپش قلب،سيانوز 2

 بررسي وضعيت ظاهری بيمار ،کليات نوارقلب  3

 معاینات قلب،صداهای قلبي طبيعي و اضافه سوفلهای سيستولي ،دیاستولي،پالسها،بيماریهای قلب و عروق 4

 آریتمي بطني ،دی سي شوک 5

 بلک های قلبي و شاخه ای 6

7 MI –RV MI 

 CHF–درمان ادم ریه  8

 و پارگي ائورتPTE-پریکاردیت 9

 جدول زمانبندي دروس
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روش ها و مدلهای ارائه **** سرفصل مطالب

 درس بصورت غیر مجازی 

ابزارهای تعاملی استاد با *** نوع محتوا*

 دانشجو جهت ارائه محتوای درس

)فضای آموزش  

 غیرحضوری(

ساعت 

 ارائه

آموزشهای **

 حمایتی و مکمل 

 روش ارزشیابی

)تکوینی و 

 پایانی(

 سطح یادگیری

***** 

نحوو برخوروو ا رخووررخخصوورارخ  وو  ررر

رخخصراانرخدرحرل

رالی02رشرتلرواتسرپرررررررررررررحض ای زشرآمرام زشر ارگووههریرک چک

03:12 

واتسووووووورپر

روشرتل

امتحرنوووووور ر

رپریرنر واب

-فهصخووووووودن

رکراخو 

رلرمنرسبارذرشوحرحر

ر

ریال02رشرتلرواتسرپریآم زشرحض ارک چکریام زشر ارگووههر

ر03:12

واتسووووووورپر

روشرتل

امتحرنوووووور ر

ر وابررنیپر

-دنخوووووووفهص

رکراخو 

ریصراخخروخارذرورگزااشرس

ر

ریال02رشرتلرواتسرپریآم زشرحض ارک چکریام زشر ارگووههر

ر03:12

واتسووووووورپر

روشرتل

امتحرنوووووور ر

ر وابررنیپر

-دنخوووووووفهص

رکراخو 

ربرورعووقمعرینهرقل

ر

ریال02رشرتلرواتسرپریآم زشرحض ارک چکریام زشر ارگووههر

ر03:12

واتسووووووورپر

روشرتل

امتحرنوووووور ر

ر وابررنیپر

-دنخوووووووفهص

رکراخو 

رشنررترصداهریرغخوطبخعیرقلب

ر

ریال02رشرتلرواتسرپریآم زشرحض ارک چکریام زشر ارگووههر

ر03:12

واتسووووووورپر

روشرتل

امتحرنوووووور ر

ر وابررنیپر

-دنخوووووووفهص

رکراخو 

سووونفشرفخووورار نرومووو اا رنحووو بر

رغخوطبخعیرآن
 

ریال02رشرتلرواتسرپریآم زشرحض ارک چکریام زشر ارگووههر

ر03:12

واتسووووووورپر

روشرتل

امتحرنوووووور ر

ر وابررنیپر

-دنخوووووووفهص

رکراخو 

ر

رییروراواژانسسوپر  امرنرفخرارر ن

ریال02رشرتلرواتسرپریآم زشرحض ارک چکریام زشر ارگووههر

ر03:12

واتسووووووورپر

روشرتل

امتحرنوووووور ر

ر وابررنیپر

-دنخوووووووفهص

رکراخو 

ر

رنح برگوفتنرن اارقلبرورتفسخورآن

ریال02رشرتلرواتسرپریآم زشرحض ارک چکریام زشر ارگووههر

ر03:12

واتسووووووورپر

روشرتل

امتحرنوووووور ر

ر وابررنیپر

-دنخوووووووفهص

رکراخو 

خواسوویر ا رقفسووهرسووخنهرورتخوو خ ر

رهریرافتواقیران

ریال02رشرتلرواتسرپریآم زشرحض ارک چکریام زشر ارگووههر

ر03:12

واتسووووووورپر

روشرتل

امتحرنوووووور ر

ر وابررنیپر

-دنخوووووووفهص

رکراخو 

شنررترآنژینرصودایرو ا هوریرغخوورررر

رانزینی

ریال02رشرتلرواتسرپریآم زشرحض ارک چکریام زشر ارگووههر

ر03:12

واتسووووووورپر

روشرتل

امتحرنوووووور ر

ر وابررنیپر

-دنخوووووووفهص

رکراخو 

ریال02رشرتلرواتسرپریآم زشرحض ارک چکریام زشر ارگووههررسکتهرقلبیروران اعرآن

ر03:12

واتسووووووورپر

روشرتل

امتحرنوووووور ر

ر وابررنیپر

-دنخوووووووفهص

رکراخو 

ریال02رشرتلرواتسرپریآم زشرحض ارک چکریام زشر ارگووههرر امرنرسکتهرقلبیرحر 

ر03:12

واتسووووووورپر

روشرتل

امتحرنوووووور ر

ر وابررنیپر

-دنخوووووووفهص

رکراخو 
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ریال02رشرتلرتسرپواریآم زشرحض ارک چکریام زشر ارگووههررآایتصیرهریرقلبیر

ر03:12

واتسووووووورپر

روشرتل

امتحرنوووووور ر

ر وابررنیپر

-دنخوووووووفهص

رکراخو 

ریال02رشرتلرواتسرپریآم زشرحض ارک چکریام زشر ارگووههرر امرنرآایتصیرهریرشریعرقلبی

ر03:12

واتسووووووورپر

روشرتل

امتحرنوووووور ر

ر وابررنیپر

-دنخوووووووفهص

رکراخو 

ریال02رشرتلرواتسرپریآم زشرحض ارک چکریام زشر ارگووههررپویکرا یترور امرنرآنرر

ر03:12

واتسووووووورپر

روشرتل

امتحرنوووووور ر

ر وابررنیپر

-دنخوووووووفهص

رکراخو 

ریال02رشرتلرواتسرپریآم زشرحض ارک چکریام زشر ارگووههررمخ گرا یترونراسرییرقلبیر

ر03:12

واتسووووووورپر

روشرتل

امتحرنوووووور ر

ر وابررنیپر

-دنخوووووووفهص

رکراخو 

ریال02رشرتلرواتسرپریآم زشرحض ارک چکریام زشر ارگووههرر ایسکخنرآئ ا رر

ر03:12

واتسووووووورپر

روشرتل

امتحرنوووووور ر

ر وابررنیپر

-دنخوووووووفهص

رکراخو 

ررررررررر

ررررررررر

ررررررررر

 
 (و شکبه های اجتماعیadobe connect ، ،آموزش آنالینپادکست، ویدئوکست،مالتی مدیا، آزمونهای آنالین )نوع محتوا: شامل : *
  

 (،استفاده از کتابخانه های دیجیتال ده از شبکه اجتماعی )واتساپ، اینستا، تلگرام،آرمان و ایبوک هااستفا)آموزشهای حمایتی و مکمل :  **
 

  (fcc،اسکایپ،زوم ،روم ،اسکایکانکتادوب اده از محیط استف)ابزارهای تعاملی استاد با دانشجو:  ***

 (... و pbl، مدلهای یادگیری ترکیبی ، فلیپ ، ک آموزش در گروههای کوچ)روشها و مدلهای ارائه درس بصورت غیرمجازی : **** 

 (سطح یادگیری : دانش:)به یادسپاری، فهمیدن، کاربرد، تجلیل، نقد وارزیابی ، ترکیب قضاوت***** 

 (حیطه نگرش عاطفی :)دریافت و توجه ، واکنش نشان دادن ، ارزشگذاری، سازماندهی ارزشها، درونی سازی 

اجرای مستقل، سرعت و دقت ، هماهنگی حرکتی ، عادی شدن (حیطه روان حرکتی : )تقلید، 
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، کمتژیاای سپرینگ  ، نرم افزاراسنگیت  نرم افزار بکارگرفته شده در تولید محتوا : به عنوان مثال صداگذاری روی اسالید

 استوری الین
 

 

 

 اصول طب داخلي هاریسونمنابع درسي : 

 

 :نحوه ارزشيابي 

 عملی در نهایت از دانشجویان ارزیابی به عمل می آید  از مجموع نمرات تئوری و

 که آیتم های عملی شامل:

 
 احترام و تعامل با بیمار -

 تعامل با پرسنل و دیگر دانشجویان-

 رعایت شئونات اخالقی-

 گرفتن شرح حال-

 کیفیت و ارائه سیر بیماری -

 و حضور فعال در راند مشارکت در بحث های علمی-

 ورنال کالبتهیه و ارائه ژ-

 تهیه و ارائه کنفرانس در بخش-

 مهارت در تفسیر آزمایشات و نوار قلب-

 مهارت در معاینه بیمار

 

 
 

 

 
 

 
 

 

-  
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 مقررات : 
 .نمره21حد نمره قبولی : 

 .امتحان پایانی ضروری است دانشجویان در حضور

 .ضروری می باشد تست ورزش و کت لب طبق برنامه تدوین شده حضور در درمانگاه ،اکو ،

(موجب تکرار امتحان و در صورت عدم کسب مجدد نمره تکرار دوره قلب برای 21)کسب حدنصاب نمره تئوری عدم 

 دانشجو در نظر گرفته خواهد شد.


