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آشنایی با آندوکاردیت : هدف کلی درس -1

:در پایان دانشجو قادر باشد 

آندوکاردیت را تعریف کند-1
تفاوت آندوکاردیت حاد و تحت حاد را بداند-2
علتهاي عفونی آندوکاردیت را بداند-3
آندوکاردیت را نام ببردارگانیسمهاي شایع ایجاد کننده -4
انواع ماژور بالینی آندوکاردیت را نام ببرد-5
آندوکاردیت را بیان کندتظاهرات قلبی - 6
تظاهرات غیر قلبی آندوکاردیت را بیان کند-7
عوامل مستعد کننده آندوکاردیت را بداند-8
دوك را تعریف کندکرایتریاهاي ماژور و مینور -9

روش صحیح گرفتن نمونه هاي کشت خون را شرح دهد-10
تستهاي تشخیصی غیر از کشت خون را شرح دهد-11
دیوگرافی در تشخیص آندوکاردیت را شرح دهدیافته هاي تشخیصی مهم اکوکار-12
روشهاي تشخیصی کمک کننده در تشخیص آندوکاردیت غیر از کشت خون را بداند-13
ارگانیسمهاي اختصاصی ایجاد کننده آندوکاردیت را نام ببرد-14
مواردي از آندوکاردیت که نیاز به درمان جراحی دارند را بداند-15
.را شرح دهدروشهاي پیشگیري از ایجاد آندوکاردیت-16
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: رسانه هاي کمک آموزشی 
وایت برد- 
کامپیوتر- 

:نحوه ارزشیابی 
ساعتتاریخنمرهروش آزمونآزمون
0-- کوئیز 

0-- میان دورهآزمون 
95کتبی چهار گزینه ايآزمون پایان ترم 

توسط گروه مشخص شده است5سئوال و جواب حضور فعال در کالس 
-- -- تکالیف دانشجو

: مقررات درس و انتظارات از دانشجو 

:دانشجو باید 

در جلسات تدریس حضور منظم داشته باشد-1
پرهیز نمایداز صحبت بی مورد با دیگران -2
در پرسش و پاسخ گروهی شرکت نماید-3
.مبحث تدریس شده را از منبع معرفی شده مطالعه نماید-4
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