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 هذف کلی درس : 

  هبدرزادی للتآضٌبیی داًطجَیبى ثب فیسیَپبتَلَشی ثیوبریْبی 
 

  (  جهت هر جلسه یک هذف: ) اهذاف کلی جلسات 

 آضٌبیی ثب گردش خَى جٌیي، گردش خَى تراًسیطٌبل ٍ تغییرات گردش خَى پس از تَلذ  .1

 ٍ ػکس لفسِ صذری ٍ درهبى آى ECG، ًطبًِ ّبی فیسیکی، تغییرات ASDػالئن ثبلیٌی 1آضٌبیی ثب  .2

 ٍ ػکس لفسِ صذری ٍ درهبى آى ECG، ًطبًِ ّبی فیسیکی، تغییرات  VSDآضٌبیی ثب ػالئن ثبلیٌی  .3

 ٍ ػکس لفسِ صذری ٍ درهبى آى ECG، ًطبًِ ّبی فیسیکی، تغییرات  PDAآضٌبیی ثب ػالئن ثبلیٌی  .4

 آضٌبیی ثب ػالئن ثبلیٌی تٌگی هبدرزادی آئَرت، ًطبًِ ّبی فیسیکی ٍ دریچِ دٍ لتی آئَرت .5

 ، ٍ ػکس لفسِ صذری ٍ درهبى آى ECGهبدرزادی دریچِ پَلوًَر، تغییرات آضٌبیی ثب ػالئن ثبلیٌی تٌگی  .6

 ٍ ػکس لفسِ صذری ٍ درهبى آى ECGآضٌبیی ثب ػالئن ثبلیٌی کَارکتبسیَى آئَرت، تغییرات  .7

 ، ػکس لفسِ صذری ٍ درهبى آىECGآضٌبیی ثب ػالئن ثبلیٌی تترالَشی فبلَت ، تغییرات  .8

 ٍ ػکس لفسِ صذری ٍ درهبى آى ECGرٍق ثسرگ، تغییرات آضٌبیی ثب ػالئن ثبلیٌی جبثجبیی ع .9

 ٍ ػکس لفسِ صذری ٍ درهبى آى ECGآضٌبیی ثب ػالئن ثبلیٌی آترزی تریکَسپیذ ، ، تغییرات  .10
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 اهذاف ویژه رفتاری جلسه اول  : 

  ( آًبتَهی ٍ پبتَلَشی للتفیسیَلَشی ، )آضٌبیی داًطجَیبى ثب فیسیَپبتَلَشی ثیوبریْبی هبدرزادی للت 

 

  در پایان دانطجو قادر باضذ: 

 گردش خَى جٌیي، گردش خَى تراًسیطٌبل ٍ تغییرات گردش خَى پس از تَلذ تَضیح دّذ. 

  ػالئن ثبلیٌیASD ًطبًِ ّبی فیسیکی، تغییرات ،ECG ػکس لفسِ صذری ٍ درهبى آى را فرا گیرد ٍ. 

  ػالئن ثبلیٌیVSD  ًطبًِ ّبی فیسیکی، تغییرات ،ECG ػکس لفسِ صذری ٍ درهبى آى را فرا گیرد ٍ. 

  ػالئن ثبلیٌیPDA  ًطبًِ ّبی فیسیکی، تغییرات ،ECG ػکس لفسِ صذری ٍ درهبى آى را فرا گیرد ٍ. 

 ػالئن ثبلیٌی تٌگی هبدرزادی آئَرت، ًطبًِ ّبی فیسیکی ٍ دریچِ دٍ لتی آئَرت را فرا گیرد. 

  ػالئن ثبلیٌی تٌگی هبدرزادی دریچِ پَلوًَر، تغییراتECG ػکس لفسِ صذری ٍ درهبى آى را فرا گیرد ٍ ،. 

  ػالئن ثبلیٌی کَارکتبسیَى آئَرت، تغییراتECG ػکس لفسِ صذری ٍ درهبى آى را فرا گیرد ٍ. 

  ػالئن ثبلیٌی تترالَشی فبلَت ، تغییراتECGهبى آى را فرا گیرد، ػکس لفسِ صذری ٍ در. 

  ػالئن ثبلیٌی جبثجبیی ػرٍق ثسرگ، تغییراتECG ػکس لفسِ صذری ٍ درهبى آى را فرا گیرد ٍ. 

 ائن ثبلیٌی آترزی تریکَسپیذ ، ، تغییرات ػالECG ػکس لفسِ صذری ٍ درهبى آى را فرا گیرد ٍ. 

 

  منابع مورد استفاده: 

1-Essential of pediatrics. 2020 

2- Text book of Nelson .2020 

  روش تذریس: 

  سخٌراًی 

  پرسص ٍ پبسخ 

 

  وسایل کمک آموزضی : 

  ٍیذئَ پرٍشکتَر 

 اسالیذ آهَزضی(power Point) 
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  نحوه ارزضیابی: 

   آزهَى چْبر گسیٌِ ای

  حضَر ٍ غیبة ثب ًظر گرٍُ در آخر دٍرُ تؼییي ضَد

 

  مقررات درس و انتظبرات از دانشجو : 

اًتظبر هیرٍد کِ ثب تَجِ ثِ اّویت درس ٍ تٌَع سرفصل ّب ٍ تَجِ ثِ هحذٍدیت زهبًی جْت ّر چِ از داًطجَ 

 :ثْتر ثرگسار ضذى ایي ٍاحذ درس ثِ ًکبت زیر تَجِ ًوبیٌذ

 حضَر هٌظن ٍ دلیك درکالس 

 ضرکت در فؼبلیتْبی داخل کالسی ٍ پرسص ٍ پبسخ 

  ُرجَع ثِ هٌبثغ هؼرفی ضذ 

  ِدر پبیبى جلسِهطرح کردى سئَاالت جلس 

 سکَت در کالس ٍ تَجِ کبهل ثِ درس 

 

 

 سنجص و ارزضیابی

 ساعت تاریخ نمره روش آزمون آزمون

 30/8 21/03/1401  آزهَى چْبر گسیٌِ ای آزهَى پبیبى ترم

     در پبیبى ّر جلسِ 
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 جذول زمان بنذی درس

 :روز و ساعت جلسه 

سه
جل

 

 نبم مدرس موضوع درس
روش 

 تدریس

 وسیله

 کمک آموزشی 

 گردش خَى جٌیي، گردش خَى تراًسیطٌبل ٍ تغییرات گردش خَى پس از تَلذ-1 1

ٍ ػکس لفسِ صذری ٍ  ECG، ًطبًِ ّبی فیسیکی، تغییرات ASDػالئن ثبلیٌی -2

 درهبى آى

ٍ ػکس لفسِ صذری ٍ  ECG، ًطبًِ ّبی فیسیکی، تغییرات  VSDػالئن ثبلیٌی -3

 درهبى آى

ٍ ػکس لفسِ صذری ٍ  ECG، ًطبًِ ّبی فیسیکی، تغییرات  PDAػالئن ثبلیٌی -4

 درهبى آى

 ػالئن ثبلیٌی تٌگی هبدرزادی آئَرت، ًطبًِ ّبی فیسیکی ٍ دریچِ دٍ لتی آئَرت-5

، ٍ ػکس لفسِ  ECGػالئن ثبلیٌی تٌگی هبدرزادی دریچِ پَلوًَر، تغییرات -6

 صذری ٍ درهبى آى

ٍ ػکس لفسِ صذری ٍ درهبى  ECGػالئن ثبلیٌی کَارکتبسیَى آئَرت، تغییرات -7

 آى

 ، ػکس لفسِ صذری ٍ درهبى آىECGػالئن ثبلیٌی تترالَشی فبلَت ، تغییرات -8

ٍ ػکس لفسِ صذری ٍ درهبى  ECGػالئن ثبلیٌی جبثجبیی ػرٍق ثسرگ، تغییرات -9

 آى

ٍ ػکس لفسِ صذری ٍ درهبى  ECGػالئن ثبلیٌی آترزی تریکَسپیذ ، ، تغییرات -10

 آى

 

 دکتر زهرا جلیلی

سخٌراًی ثب 

تکیِ ثر 

هطبرکت 

داًطجَیبى 

ثصَرت 

پرسص ٍ 

 پبسخ

Power Point 
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