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هدف کلی درس :

آؿٌایی داًـجَیاى تا پشػتاسی تیواسیْای ؿایغ قلة ٍ ٍ اختالالت گشدؽ خَى ٍ تَاًوٌذ کشدى داًـجَیاى تِ گًَِ ای کِ ٌّگام اسائِ هشاقثت تِ هذدجَیاى
هشتَطِ اص آهَختِ ّای خَد اػتفادُ کٌٌذ.
اهداف کلی جلسات  ( :جهت هر جلسه یک هدف )

 )1هشٍسی تش آًاتَهی ٍ فیضیَلَطی ػیؼتن قلة ٍ ػشٍق؛ آؿٌایی تا ػالئن ٍ ًـاًِ ّای ؿایغ تیواسیْای قلثی ػشٍقی
 )2آؿٌایی تا تشسػی ٍ اسصیاتی ٍ آصهًَْای تـخیصی دس تیواساى تا اختالالت قلة ٍ ػشٍق ٍ هشاقثتْای هشتَط تِ آى
 )3آؿٌایی تا ًَاس قلة ًشهال
 )4آؿٌایی تا تیواسیْای ػشٍق کشًٍش ٍ آًظیي صذسی ٍ سیؼک فاکتَسّای آى
 )5آؿٌایی تا اًفاسکتَع هیَکاسد ٍ هشاقثتْای پشػتاسی هشتَطِ
 )6آؿٌایی تا تیواسی ًاسػایی قلثی ٍ هشاقثتْای پشػتاسی مستَطِ
 )7آؿٌایی تا تیواسیْای دسیچِ ای قلة ٍ فـاس خَى تاال ٍ هشاقثتْای پشػتاسی هشتَطِ
 )8آؿٌایی تا تیواسیْای ػفًَی ٍ ػاختواًی قلة ٍ هشاقثتْای پشػتاسی هشتَطِ
 )9آؿٌایی تا تیواسیْای ؿشیاًی ٍ هشاقثتْای پشػتاسی هشتَطِ
 )10آؿٌایی تا تیواسیْای ٍسیذی ٍ لٌفاٍی ٍ هشاقثتْای پشػتاسی هشتَطِ
اهداف ویژه رفتاری به تفکیک اهداف کلی هر جلسه :
جلسه اول

هدف کلی  :هشٍسی تش آًاتَهی ٍ فیضیَلَطی ػیؼتن قلة ٍ ػشٍق؛ آؿٌایی تا ػالئن ٍ ًـاًِ ّای ؿایغ تیواسیْای قلثی ػشٍقی
اهداف ویژه :
درپایاى دانطجو قادر باضد :

ػِ ػیٌِ ؿشح دّذ.
 )1هَقؼیت قلة سا دس قف
 )2الیِ ّای هختلف قلة ٍ ٍظایف آًْا سا تَظیح دّذ .
 )3حفشُ ّای قلة سا ًام تثشد.
 )4اًَاع گشدؽ خَى سا تَظیح دّذ.
 )5اًَاع هختلف دسیچِ ّای قلثی سا تَظیح دّذ.
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 )6آًاتَهی ػشٍق کشًٍش سا ؿشح دّذ.
 )7ػیؼتن ّذایتی قلة ٍ اجضا آى سا تَظیح دّذ.
 )8ػیکل قلثی سا تَظیح دّذ.
ٍ )9یظگیْای ػلَلْای قلة سا تَظیح دّذ.
 )10ػاختواى ٍسیذ ّا ٍ ؿشیاًْا ٍ هَیشگْا سا تَظیح دادُ ٍ تا ّن هقایؼِ ًوایذ.
 )11ػاختواى ٍ ٍظایف ػشٍق لٌفاٍی سا ؿشح دّذ.
ٍ )12یظگیْای دسد دس تیواساى قلثی سا تؼٌَاى ؿایؼتشیي ؿکایت تَظیح دّذ.
 )13ػالٍُ تش دسد ػایش ػالئن ٍ ًـاًِ ّای ؿایغ دس تیواساى قلثی سا ًام تثشد ٍ تؼشیف کٌذ .
جلسه دوم
هدف کلی :

آؿٌایی تا تشسػی ٍ اسصیاتی ٍ آصهًَْای تـخیصی دس تیواساى تا اختالالت قلة ٍ ػشٍق ٍ هشاقثتْای هشتَط تِ آى

اهداف ویژه :
درپایاى دانطجو قادر باضد :

ً )1کات اصلی کِ دس هؼایٌات ػوَهی قلة ٍػشٍق (هـاّذُ،لوغ ،دق ،ػوغ) تایذ تِ آًْا تَجِ ؿَد سا ؿشح دّذ.
 )2صذاّای طثیؼی قلة سا ًام تثشد.
 )3کاستشد آصهَى ّای آصهایـگاّی ؿاهل:ؿواسؽ ػلَلْای خًَی،آًضین ّای قلثی،لیپیذ ّای خَى،الکتشٍلیت ّا،تؼت ّای اًؼقادی ٍ ...سا تَظیح دّذ.
لَسٍػکَپی قلة ٍ تفاٍت آًْا سا تَظیح دّذ .
 )4کاستشد ػکغ ػادُ قفؼِ ػیٌِ دس تیواسیْای قلثی ٍ ف
 )5کاستشد الکتشٍکاسدیَگشافی قلة سا تیاى کٌذ .
 )6کاستشد تؼت ٍسصؽ ٍ هشاقثتْای قثل ٍ حیي اًجام آًشا تَظیح دّذ.
 )7اکَکاسیَگشافی ،اًَاع ٍ کاستشد آًشا تَظیح دّذ.
 )8کاستشد ،هشاقثتْای قثل ٍ تؼذ اص کاتتشیضاػیَى قلة سا تَظیح دّذ.
 )9اًَاع سٍؿْای تْاجوی هاًیتَسیٌگ ٍظؼیت ّوَدیٌاهیک ٍ کاستشد اختصاصی ّش کذام اص آًْا سا تَظیح دّذ.
جلسه سوم
هدف کلی :

آؿٌایی تا ًَاس قلة ًشهال

اهداف ویژه :
درپایاى دانطجو قادر باضد :

 )1الکتشٍکاسدیَگشافی سا تؼشیف کشدُ کاستشدّای آى سا لیؼت ًوایذ.
 )2هحل قشاس گیشی  12لیذ الکتشٍکاسدیَگشافی اػتاًذاسد سا ؿشح دّذ.
 )3هحَسّای افقی ٍ ػوَدی کاغز الکتشٍکاسدیَگشافی سا ؿشح دّذ.
ً )4کات قاتل تَجِ دس صهاى گشفتي ًَاس قلة سا تَظیح دّذ.
 )5اجضا یک ظشتِ الکتشیکی قلة سا تِ تشتیة تَظیح دّذ.
 )6سٍؿْای تؼییي سیت تیواس اص سٍی الکتشٍکاسدیَگشافی تَظیح دّذ.
جلسه چهارم

هدف کلی  :آؿٌایی تا تیواسیْای ػشٍق کشًٍش ٍ آًظیي صذسی ٍ سیؼک فاکتَسّای آى
اهداف ویژه :
درپایاى دانطجو قادر باضد :
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)1

تیواسیْای ػشٍق کشًٍش ٍ اصطالحات هشتَط تِ آى سا تؼشیف کٌذ.

)2

اتیَلَطی تیواسیْای ؿشیاى کشًٍشی ساتیاى کٌذ.

)3

سیؼک فاکتَسّای قاتل کيتشل ٍغیش قاتل کٌتشل دس ایجاد تیواسیْای ؿشیاى کشًٍشی سا لیؼت ًوایذ.

)4

ػٌذسم حاد کشًٍشی ٍ اًَاع آى سا تَظیح دّذ.

)5

آًظیي صذسی سا تؼشیف کشدُ ٍ تظاّشات تالیٌی آى سا تَظیح دّذ.

)6

اًَاع آًظیي ٍ تفاٍت آًْا سا تا ّن تیاى ًوایذ.

)7

اًَاع سٍؿْای تـخیصی دس آًظیي صذسی ًاپایذاس سا لیؼت ًوایذ.

)8

اًَاع دػتِ ّای داسٍیی دس دسهاى آًظیي صذسی ًاپایذاس سا تا رکش هثال لیؼت ًوایذ.

)9

سٍؿْای جشاحی ٍ تْاجوی دسهاى آًظیي صذسی ًاپایذاس سا ًام تثشد.

)10

تـخیص ّای پشػتاسی ٍ هذاخالت پشػتاسی هشتَطِ دس آًظیي صذسی ًاپایذاس سا تَظیح دّذ.

جلسه پنجن

هدف کلی  :آؿٌایی تا اًفاسکتَع هیَکاسد ٍ هشاقثتْای پشػتاسی هشتَطِ
اهداف ویژه :
درپایاى دانطجو قادر باضد :

 )1اًفاسکتَع هیَکاسد سا تؼشیف کشدُ ٍ تفاٍت آًشا تا آًظیي صذسی ًاپایذاس تیاى کٌذ.
 )2تظاّشات تالیٌی اًفاسکتَع هیَکاسد سا تَظیح دّذ.
 )3اًَاع اًفاسکتَع هیَکاسد سا تش اػاع الیِ ّای دسگیش قلة تیاى ًوایذ.
 )4اًَاع اًفاسکتَع هیَکاسد سا اص ًظش آػیة ؿٌاػی تیاى ًوایذ.
 )5سٍؿْای تـخیصی اًفاسکتَع هیَکاسد سا لیؼت ًوایذ .
 )6تغییشات آصهایـگاّی دس تـخیص اًفاسکتَع هیَکاسد سا تَظیح دّذ.
 )7تغییشات  EKGدس اًفاسکتَع هیَکاسد سا تَضیح دّذ.
 )8اًَاع سٍؿْای دسهاًی دس اًفاسکتَع حاد هیَکاسد سا تیاى ًوایذ.
 )9تـخیص ّای پشػتاسی ٍ ٍاقذاهات پشػتاسی هشتَطِ دس تیواسهثتال تِ اًفاسکتَع هیَکاسد سا تَظیح دّذ.
 )10تاص تَاًی تیواس تؼذ اص اًفاسکتَع هیَکاسد سا تَظیح دّذ.
 )11اص فشآیٌذ پشػتاسی تؼٌَاى چاسچَب تشای هشاقثت دس تیواسهثتال تِ اًفاسکتَع هیَکاسد اػتفادُ کٌذ .

جلسه ضطن

هدف کلی  :آؿٌایی تا تیواسی ًاسػایی قلثی ٍ هشاقثتْای پشػتاسی هشتَطِ
اهداف ویژه :
درپایاى دانطجو قادر باضد :

ً )1اسػایی قلة سا تؼشیف کٌذ.
 )2اًَاع طثقِ تٌذی ّای تیواسی ًاسػایی احتقاًی قلة ) ( CHFسا تَظیح دّذ.
 )3اتیَلَطی ًاسػایی قلثی سا تَظیح دّذ.

3

 )4تظاّشات تالیٌی سا تِ تفکیک ًاسػایی ػوت ساػت ٍ ػوت چپ قلة تیاى کٌذ.
 )5سٍؿْای تـخیصی دس تیواسی ًاسػایی قلثی سا تیاى کٌذ.
 )6تذاتیش دسهاًی دس تیواسی ًاسػایی قلثی تَظیح دّذ.
 )7اًَاع دػتِ ّای داسٍیی دس دسهاى تیواساى هثتال تِ تیواسی ًاسػایی احتقاًی قلة تا رکش هثال ٍ هشاقثت ّای پشػتاسی هشتَطِ سا تَظیح دّذ.
 )8تـخیص ّای پشػتاسی ٍ اقذاهات پشػتاسی هشتَطِ دس تیواسهثتال تِ ًاسػایی احتقاًی قلة سا لیؼت ًوَدُ ٍتَظیح دّذ.
جلسه هفتن

هدف کلی  :آؿٌایی تا تیواسیْای دسیچِ ای قلة ٍ فـاس خَى تاال ٍ هشاقثتْای پشػتاسی هشتَطِ
اهداف ویژه :
درپایاى دانطجو قادر باضد :

 )1اًَاع تیواسیْای دسیچِ ای قلة سا تش اػاع دسیچِ گشفتاس لیؼت ًوایذ.
 )2اتیَلَطی  ،ػالئن تالیٌی ،تـخیص ٍ دسهاى تیوا سی پشٍالپغ دسیچِ هیتشال سا تَظیح دّذ.
 )3اتیَلَطی  ،ػالئن تالیٌی ،تـخیص ٍ دسهاى تیوا سی تٌگی دسیچِ هیتشال سا تَظیح دّذ.
 )4اتیَلَطی  ،ػالئن تالیٌی ،تـخیص ٍ دسهاى تیوا سی ًاسػایی دسیچِ هیتشال سا تَظیح دّذ.
 )5اتیَلَطی  ،ػالئن تالیٌی ،تـخیص ٍ دسهاى تیوا سی تٌگی دسیچِ آئَست سا تَظیح دّذ.
 )6اتیَلَطی  ،ػالئن تالیٌی ،تـخیص ٍ دسهاى تیوا سی ًاسػایی دسیچِ آئَست سا تَظیح دّذ.
 )7اًَاع سٍؿْای تؼَیط ٍ تشهین دسیچِ سا لیؼت ًوایذ.
 )8دٍ ًَع دسیچِ تیَلَطیک ٍ هکاًیکی سا تا ّن اص ًظش ػَاسض ،کاستشد ٍ هشاقثتْا هقایؼِ کٌذ .
)9

هشاقثت ّای پشػتاس ی دس تشهین یا تؼَیط دسیچِ ُ ای قلة سا ؿشح دّذ.

 )10تیواسی پش فـاسی خَى سا تؼشیف کٌذ.
 )11طثقِ تٌذی پشفـاسی خَى سا تَظیح دّذ.
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 )12اپیذهیَلَطی تیواسی پش فـاس ی خَى سا ؿشح دّذ.
 )13اًَاع پشفـاسی خَى ٍ اتیَلَطی هشتَط تِ ّشکذام سا تَظیح دُ د .
 )14تظاّشات تالیٌی پشفـاسی خَى سا تَظیح دّذ.
 )15ساّکاسّای پیـگیش ی دس تیواسی پش فـاس خَى سا ؿشح دّذ.
 )16دسهاى طثی تیواسی پش فـاس خَى سا تَظیح دّذ.
 )17ػَاسض احتوالی پشفـاسی خَى دس اسگاًْای هختلف تذى لیؼت ًوایذ.
 )18تـخیص ّای پشػتاسی ٍ اقذاهات هشتَط تِ آى سا دس تیواس هثتال تِ پشفـاسی خَى تَظیح دّذ.
جلسه هطتن

هدف کلی  :آؿٌایی تا تیواسیْای ػفًَی ٍ ػاختواًی قلة ٍ هشاقثتْای پشػتاسی هشتَطِ
اهداف ویژه :
درپایاى دانطجو قادر باضد :

 )1اپیذهیَلَطی  ،اتیَلَطی ٍ ػالئن ٍ دسهاى تیواسی تة سٍهاتیؼوی سا تَظیح دّذ .
 )2تؼشیف،اتیَلَطی ٍ سیؼک فاکتَسّای آًذٍکاسدیت ػفًَی سا تیاى کٌذ .
 )3تظاّشات تالیٌی قلثی ٍ غیش قلثی آًذٍکاسدیت ػفًَی سا لیؼت ًوایذ .
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 )4سٍؿْای تـخیصی ،پیـگیشی ٍ دسهاى آًذٍکاسدیت ػفًَی سا تَظیح دّذ .
 )5تذاتیش پشػتاسی دس هَسد تیواس هثتال تِ آًذٍکاسدیت ػفًَی سا تَظیح دّذ.
 )6اًَاع پشیکاسدیت سا لیؼت ًوایذ.
 )7اتیَلَطی ّای هختلف ،تظاّشات تالیٌی ٍ سٍؿْای تـخیصی ٍ دسهاًی دس پشیکاسدیت سا تَظیح دّذ.
)8

تـخیص ّای پشػتاسی ٍ هذاخالت پشػتاسی هشتَطِ سا دس تیواس هثتال تِ پشیکاسدیت تَظیح دّذ.

 )9اًَاع کاسدیَهیَپاتی ّا سا لیؼت کشدُ ٍ تا ّن هقایؼِ ًوایذ.
 )10تظاّشات تالیٌی ٍ سٍؿْای تـخیصی دس کاسدیَهیَپاتی سا تَظیح دّذ.
 )11تذاتیش طثی دس دسهاى کاسدیَهیَپاتی سا تَظیح دّذ.
)12

تـخیص ّای پشػتاسی ٍ هذاخالت پشػتاسی هشتَطِ سا دس تیواس هثتال تِ کاسدیَهیَپاتی تَظیح دّذ.

جلسه نهن

هدف کلی  :آؿٌایی تا تیواسیْای ؿشیاًی ٍ هشاقثتْای پشػتاسی هشتَطِ
اهداف ویژه :
درپایاى دانطجو قادر باضد :

 )1اختالالت ؿایغ ؿشیاًی سا لیؼت ًوایذ.
 )2دس هَسد تظاّشات تالیٌی تیواسی اًؼذاد ؿشیاى هحیطی ،سٍؿْای تـخیصی ٍ دسهاًی آى تَظیح دّذ.
)3

دس هَسد تیواسی تَسگش ،سیؼک فاکتَسّا ،تظاّشات تالیٌی ،تـخیص ٍ دسهاى آى تَظیح دّذ.

 )4آًَسیؼن ،اًَاع آى ،ػالئن ٍ ًـاًِ ّا ،سٍؿْای تـخیصی ٍ تذاتیش دسهاًی آى سا ؿشح دّذ.
 )5جذاؿذگی آئَست ،تظاّشات تالیٌی ٍ تـخیص ٍ دسهاى آى سا تیاى ًوایذ.
 )6دس هَسد تظاّشات تالیٌی آهثَلی ٍ تشٍهثَص ؿشیاًی ،تـخیص ٍ دسهاى آى تَظیح دّذ.
 )7سیٌَد سا تؼشیف کشدُ تظاّشات تالیٌی ٍ دسهاى آى سا ؿشح دّذ.
جلسه دهن

هدف کلی  :آؿٌایی تا تیواسیْای ٍسیذی ٍ لٌفاٍی ٍ هشاقثتْای پشػتاسی هشتَطِ
اهداف ویژه :
درپایاى دانطجو قادر باضد :

)1

دس هَسد تشٍهثَآهثَلی ٍسیذی ،اًَاع ،ؿیَع ،تظاّشات تالیٌی ،تـخیص ٍ دسهاى آى تَظیح دّذ.

 )2صخن ّای پا سا تؼشیف کشدُ ٍ تفاٍت اًَاع ؿشیاًی ٍ ٍسیذی سا تَظیح دّذ.
ٍ )3سیذّای ٍاسیؼی ،سیؼک فاکتَسّا ،تـخیص ٍ دسهاى آى سا ؿشح دّذ.
 )4لٌفاًظیت ٍ لٌفادًیت سا تؼشیف کشدُ ٍ تظاّشات تالیٌی آى سا تَظیح دّذ.
 )5ادم لٌفاٍی سا ؿشح دادُ ساّکاسّای پیـگیشی ٍ دسهاى آى سا تیاى ًوایذ.
 )6ػلَلیت سا تؼشیف کشدُ ٍ تظاّشات تالیٌی ٍ دسهاى آى سا تَظیح دّذ.
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هنابغ :
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 )3ػؼگشی،هحوذ سظا( .)1389هشاقثتْای پشػتاسی دس تخؾ ّای ٍیظًُ .ـش تـشی ،تْشاى
 )4راکشی هقذم ،هؼصَهِ( ،)1381هشاقثتْای پشػتاسی دس تخـْای ٍیظُ
روش تدریس
سخىرانی  ،پرسص ي پاسخ و بحث گريَی
رسانه های کوک آهوزضی :
يیذئًپريژکتًر  -يایت برد

سنجص و ارزضیابی

روش تدریس

نمره

تاریخ

آزمون

ضفاَی

1

َر جلسٍ

آزمون میبن دوره

تطریحی ي چُار گزیىٍ ایی

3

پایان جلسٍ ضطم

آزمون پبیبن دوره

تطریحی يچُارگزیىٍ ای

15

فعبلیتهبی آموزشی

تحقیق ي ترجمٍ مقالٍ َای مرتبط

1

کوئیس

/10/25
تا اخریه جلسٍ

هقررات درس و انتظارات از دانطجو :
 - 1حضًر مىظم ي فعال در کالس
 - 2خامًش ومًدن تلفه َمراٌ خًد در کالس
 - 3ضرکت در بحث َای کالسی
 - 4مطالعٍ مىابع معرفی ضذٌ
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بسمه تعالی
جدول زمانبندی درس
روز و ساػت جلسه  :دو شنبه ()14-16
جلسه

1

2

هوضوع درس

هشٍسی تش آًاتَهی ٍ فیضیَلَطی ػیؼتن قلة ٍ ػشٍق؛ آؿٌایی تا ػالئن
ٍ ًـاًِ ّای ؿایغ تیواسیْای قلثی ػشٍقی
آؿٌایی تا تشسػی ٍ اسصیاتی ٍ آصهًَْای تـخیصی دس تیواساى تا
اختالالت قلة ٍ ػشٍق ٍ هشاقثتْای هشتَط تِ آى

3

آؿٌایی تا ًَاس قلة ًشهال

4

آؿٌایی تا تیواسیِای ػشٍق کشًٍش ٍ آًظیي صذسی ٍ سیؼک
فاکتَسّای آى

هدرس

آقای نریمانی

روش تدریس

ػخٌشاًی  ،پشػؾ ٍ پاػخ

ػخٌشاًی  ،پشػؾ ٍ پاػخ
ػخٌشاًی  ،پشػؾ ٍ پاػخ
ػخٌشاًی  ،پشػؾ ٍ پاػخ

وسیله کوک آهوزضی

ٍیذئَپشٍطکتَس ٍ -ایت تشد

ٍیذئَپشٍطکتَس ٍ -ایت تشد
ٍیذئَپشٍطکتَس ٍ -ایت تشد
ٍیذئَپشٍطکتَس – ٍایت تشد

5

آؿٌایی تا اًفاسکتَع هیَکاسد ٍ هشاقثتْای پشػتاسی هشتَطِ

ػخٌشاًی  ،پشػؾ ٍ پاػخ

ٍیذئَپشٍطکتَس – ٍایت تشد

6

آؿٌایی تا تیواسی ًاسػایی قلثی ٍ هشاقثتْای پشػتاسی هشتَطِ

ػخٌشاًی  ،پشػؾ ٍ پاػخ

ٍیذئَپشٍطکتَس – ٍایت تشد

7

آؿٌایی تا تیواسیْای دسیچِ ای قلة ٍ فـاس خَى تاال ٍ هشاقثتْای
پشػتاسی هشتَطِ

8

آؿٌایی تا تیواسیْای ػفًَی ٍ عاختواًی قلة ٍ هشاقثتْا ی
پشػتاسی هشتَطِ

ػخٌشاًی  ،پشػؾ ٍ پاػخ
ػخٌشاًی  ،پشػؾ ٍ پاػخ

ٍیذئَپشٍطکتَس – ٍایت تشد
ٍیذئَپشٍطکتَس – ٍایت تشد

9

آؿٌایی تا تیواسیْای ؿشیاًی ٍ هشاقثتْای پشػتاسی هشتَطِ

ػخٌشاًی  ،پشػؾ ٍ پاػخ

ٍیذئَپشٍطکتَس – ٍایت تشد

10

آؿٌایی تا تیواسیْای ٍسیذی ٍ لٌفاٍی ٍ هشاقثتْای پشػتاسی هشتَطِ

ػخٌشاًی  ،پشػؾ ٍ پاػخ

ٍیذئَپشٍطکتَس – ٍایت تشد
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