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یبدگیری

 .2دریچِ ّا ٍ هسیر گردش خَى را

1

هرٍری بر آًاتَهی ٍ
فیسیَلَشی قلب ٍ عرٍق
بسرگ ،ضرح حال

پروشکتور

بطٌاسذ.
 .4اجسائ سیستن ّذایتی قلب را بذاًذ.

آهوزضی

وزهبى

ودرصذ آى

ویذئو

 .1با الیِ ّای قلب آضٌا ضَد.

 .3ضریاًْای کرًٍر را بطٌاسذ.

هواد و وسبیل

تبریخ جلسه

تکبلیف دانطجو

نحوهارزضیببی

سخنرانی
هببحثه

اهتحبى تئوری

کبهپیوتر
وایت برد

هطبلعه هنببع

هیبى دوره و
پبیبى دوره

 .5برًٍذُ قلب را بطٌاسذ.
 .6عَاهل هَثر بر برًٍذُ قلب را بذاًذ.
 .7با عالئن بیواری ّای قلبی آضٌا ضَد.
 .1با چْار هَرد از ًطاًِ ّای بیواریْای

ویذئو

قلبی کِ تَسط هطاّذُ قابل بررسی
2

هعایٌِ فیسیکی ،آزهایطات
تطخیصی بیواری ّای قلبی

ّستٌذآضٌا ضَد.
 .2ادم هحیطی ٍ علل آًرا بطٌاسذ.
 .3هْوتریي تغییرات ًبط در بیواریْای

سخنرانی
هببحثه

اهتحبى تئوری

پروشکتور
کبهپیوتر
وایت برد

هطبلعه هنببع

هیبى دوره و
پبیبى دوره

قلبی را بذاًذ.
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ً .4قص ًَار قلب در تطخیص بیواری
ّای قلبی را بذاًذ.
 .5اکَکاردیَگرافی را بطٌاسذ.
 .6هَارد کاربرد آًصیَگرافی را بذاًذ.

ضوبره

تبریخ

جلسه

جلسه
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یبدگیری

هواد و وسبیل

تبریخ جلسه

آهوزضی

وزهبى

تکبلیف دانطجو

نحوهارزضیببی
ودرصذ آى

 .1بیواری عرٍق کرًٍر ٍ سٌذرٍم حاد
کرًٍر را بطٌاسذ.
 .2علل بیواری عرٍق کرًٍر را بذاًذ.
 .3با آًصیي صذری ٍ اًَاع آًرا آضٌا ضَد.
 .4عَاهلیکِ هَجب افسایص ًیاز ٍ کاّص
3

بیواری عرٍق کرًٍر ٍ سٌذرم
حاد کرًٍری

گردش خَى هی ضًَذ را بطٌاسذ.
 .5با عالئن بیواریْای عرٍق کرًٍر آضٌا
ضَد.

ویذئو

اهتحبى تئوری

سخنرانی

پروشکتور

هیبى دوره و

هببحثه

کبهپیوتر

هطبلعه هنببع

پبیبى دوره

وایت برد

 .6هْن تریي اقذاهات درهاًی در
بیواریْای عرٍق کرًٍر را بذاًذ.
 .7هْن تریي عَارض ٍ علل هرگ سٌذرم
حاد کرًٍر را بطٌاسذ.

4

ریتم سینوسی و روش
خواندن نوار قلب

 .8اهَاج ثبت ضذُ در ًَار قلب را
بطٌاسذ.
ً .9حَُ هحاسبِ تعذاد ظرباى قلب را در
ًَار قلب بطٌاسذ.

سخنرانی
هببحثه

اهتحبى تئوری

ویذئو
پروشکتور

هطبلعه هنببع

هیبى دوره و
پبیبى دوره

کبهپیوتر
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 .10تفاٍت ریتن هٌظن ٍ ًاهٌظن بطٌاسذ.

وایت برد

 .11هطخصات ًَار قلب طبیعی را بذاًذ
 .12با تفاٍت ّای ریتن طبیعی از غیر
طبیعی آضٌا ضَد.

ضوبره

تبریخ
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یبدگیری

 .1ظرباى زٍدرض بطٌی را بطٌاسذ.

پروشکتور

بطٌاسذ.

کبهپیوتر

 .3تاکی کاردی بطٌی را بطٌاسذ.

وایت برد

 .4عالئن بالیٌی تاکی کاردی بطٌی را
5

اختالالت ریتن بطٌی

 .5با ٍیصگی ّای فیبریالسیَى بطٌی آضٌا
ضَد.

آهوزضی

وزهبى

ودرصذ آى

ویذئو

 .2هطخصات ظرباى زٍدرض بطٌی را

بذاًذ.

هواد و وسبیل

تبریخ جلسه

تکبلیف دانطجو

نحوهارزضیببی

اهتحبى تئوری

سخنرانی
هببحثه

هطبلعه هنببع

هیبى دوره و
پبیبى دوره

 .6عالئن بالیٌی فیبریالسیَى بطٌی را
بذاًذ.
 .7با رٍضْای درهاًی بی ًظوی ّای بطٌی
آضٌا ضَد.
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 .1با ًارسایی احتقاًی قلب آضٌا ضَد.

ویذئو

 .2هْوتریي علل ًارسایی احتقاًی قلب را
بذاًذ.
 .3عالئن ًارسایی احتقاًی قلب چپ ٍ
راست را بطٌاسذ.
6

ًارسایی احتقاًی قلب

7

ارست قلبی ،پرفطاری خَى

8

اختالالت ریتن دّلیسی

 .4دارٍّای هَرد استفادُ در ًارسایی
احتقاًی قلب را بطٌاسذ.
 .5هراقبت ّای پرستاری در ًارسایی
احتقاًی قلب را بذاًذ.
 .6تعریف ادم حاد ریِ را بطٌاسذ.
 .7عالئن ادم حاد ریِ را بذاًذ.
 .1اًَاع ارست قلبی را بطٌاسذ.
 .2با درهاى قطعی در ّر یک از اًَاع
ارست قلبی آضٌا ضَد.
 .3هراحل احیاء قلبی ریَی را بطٌاسذ.
 .4تعریف پرفطاری خَى را بذاًذ.
 .5اًَاع پرفطاری خَى را بطٌاسذ.
 .6عالئن بالیٌی پرفطاری خَى را بطٌاسذ.
 .7با درهاى پرفطاری خَى آضٌا ضَد.
 .8با ظرباى زٍدرض دّلیسی آضٌا ضَد.
 .9هطخصات ظرباى زٍدرض دّلیسی را
بذاًذ.
 .10تاکی کاردی حولِ ای دّلیسی را
بطٌاسذ.
 .11با عالئن بالیٌی تاکی کاردی حولِ ای
دّلیسی آضٌا ضَد.

سخنرانی
هببحثه

پروشکتور
کبهپیوتر
وایت برد

اهتحبى تئوری

هطبلعه هنببع

هیبى دوره و
پبیبى دوره

ٍ .12یصگی ّای فیبریالسیَى دّلیسی را
بذاًذ.
 .13خطرات فیبریالسیَى دّلیسی را بذاًذ.
 .14با رٍضْای درهاًی در بی ًظوی ّای
دّلیسی آضٌا ضَد.

ضوبره

تبریخ

جلسه

جلسه

اهذاف هیبنی (رئوض هطبلب)
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یبدگیری

-1علل قلبی و غیر قلبی طپص قلب را بذانذ

آهوزضی

وزهبى

ویذئو

-2قبدر به ضرح دادى خصوصیبت انواع طپص
3

هواد و وسبیل

تبریخ جلسه

تکبلیف دانطجو

بررسی بیوبر بب ضکبیت طپص

قلب بذخین و خوش خین قلبی ببضذ

سخنرانی

پروشکتور

قلب

-3روضهبی پبراکلینیک را در در بررسی طپص

هببحثه

کبهپیوتر

قلب توضیح دهذ

نحوهارزضیببی
ودرصذ آى

اهتحبى تئوری

هطبلعه هنببع

هیبى دوره و
پبیبى دوره

وایت برد

-1عواهل ایجبد سنکوپ قلبی و غیر قلبی را
بذانذ
4

بررسی بیوبر بب ضکبیت
سنکوپ

-2روضهبی افتراق سنکوپ قلبی را از غیر قلبی
ضرح دهذ
-3قبدر به توضیح انواع گونبگوى سنکوپ قلبی
ببضذ

ویذئو

اهتحبى تئوری

سخنرانی

پروشکتور

هیبى دوره و

هببحثه

کبهپیوتر

هطبلعه هنببع

پبیبى دوره

وایت برد
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