
 ثسوِ تعبلی

 داًطکذُ پسضکی داًطگبُ علَم پسضکی کرهبًطبُ

 قبلت ًگبرش طرح درس
 

Page 1 of 4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هذف کلی درس : 

 آضٌبیی ثب الکترٍکبردیَگرام 
 

  ( جهت هر جلسه یک هذف : ) اهذاف کلی جلسات 

  اهذاف مرحله ای : 

 آضٌبیی داًطجَ ثب چگًَگی اًتطبر اهَاج الکتریکی در قلت .1

 آضٌبیی داًطجَ ثب تغییرات اًتطبر اهَاج الکتریکی در ثیوبریْبی قلت .2

 

 ویژه رفتاری به تفکیک اهذاف مرحله ای  اهذاف: 

 .ًرهبل را تطخیص دّذ ECGثتَاًذ در پبیبى کالس درس  .1

 .حضَر هٌظن در کالس داضتِ ثبضذ .2

 .از هٌبثع دیگر علوی استفبدُ ًوبیذ .3

 

 

 

 

                          ECG2 ECG,1  :ػنوان درس

 داًطجَیبى پسضکی دٍرُ فیسیَپبتَلَشی قلت :مخاطبان  

 ٍاحذ 2   :تؼذاد و نوع و احذ 

     ٍاحذ2از  18/0 :استاد  سهم 

 دارد    :درس پیص نیاز 

  12/03/1401   :زمان ارائه درس  

  00/12 -00/8  :کالس ساػت 

 اهیرارسالى اکجریدکتر   :مذرس 
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  در پایان دانطجو قادر باضذ: 

 .ًرهبل را تطخیص دّذ Pهَج  .1

 .ًرهبل را تطخیص دّذ P-Rفبصلِ  .2

 .ًرهبل را تطخیص دّذ QRSاهَاج  .3

 .ًرهبل را تطخیص دّذ STقطعِ  .4

 .ًرهبل را تطخیص دّذ Tاهَاج  .5

 .تطخیص دّذ ECGثسرگی دّلیس راست ٍ دّلیسچپ را در  .6

 .تطخیص دّذ ECGرا در  MIایسکوی ٍ  .7

 .تطخیص دّذ ECGّیپرترٍفی ثطي چپ ٍ ثطي راست را در  .8

 .یص دّذتطخ ECGاًحراف هحَر ثِ چپ ٍ راست ٍ دالیل آى را در  .9

 . تطخیص دّذ ECGثلَک چپ ٍ راست را در  .10

 .ریتن ثیوبر را ثب استفبدُ از ًَار الکترٍکبردیَگرافی تطخیص دّذ  .11

 . ریت ثیوبر را ثب استفبدُ از ًَار الکترٍکبردیَگرافی تطخیص دّذ  .12

 .ثیوبر را ثب استفبدُ از ًَار الکترٍکبردیَگرافی ضٌبسبیی کٌذ  ECGهحَر  .13

 .راست را ثب استفبدُ از ًَار قلت تطخیص دّذ  ثسرگی دّلیس چپ ٍ .14

 .ثلَکْبی قلجی را ثب استفبدُ از ًَار قلت تَضیح دّذ  .15

 .ایسکوی ٍ اًفبرکتَس قلجی را ثب استفبدُ از ًَار قلجی افتراق دّذ  .16

 .راّْبی ّذایتی اضبفی را در ًَار قلت ضٌبسبیی کٌذ  .17
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 .الکترٍکبردیَگرام از ّن تطخیص دّذ اختالالت الکترٍلیت ّب را در ًَار  .18

 .اتصبل درست لیذّب ثِ ثذى ثیوبر را ثر رٍی عکس ًطبى دّذ  .19

آریتوی ّبی قلجی هبًٌذ سَپراًتریکَ الرآریتوی را ثب استفبدُ از ًَار الکترٍکبردیَگرام ثب ًٍتری کَالر  .20

 .آریتوی ّب هقبیسِ کٌذ 

 .ار قلت از ّن تطخیص دّذ ثسرگی ثطي چپ ٍ راست را ثب استفبدُ از عالئن ًَ .21

 .ّبیپرترٍفی ثطي چپ ٍراست را ثب استفبدُ از ًَار قلت از ّن تطخیص دّذ  .22

 

  منابغ مورد استفاده: 

1. Harrison's Principles & Internal Medicine 20
th
 edition, 2020 

2. Cecil Essential of  Medicine , 9
th
edition, 2020 

 

  روش تذریس : 

  ٍ پبسخسخٌراًی ٍ پرسص 
 

 

  وسایل آموزضی : 

  اسالیذ(power point) 

 ٍایت ثرد 
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  مقررات درس و انتظارات از دانطجو : 

  دانطجو بایذ: 

 در جلسبت تذریس حضَر هٌظن داضتِ ثبضذ .1

 از صحجت ثی هَرد ثب دیگراى پرّیس ًوبیذ .2

 در پرسص ٍ پبسخ گرٍّی ضرکت ًوبیذ .3

 .هطبلعِ ًوبیذهجحث تذریس ضذُ را از هٌجع هعرفی ضذُ  .4

 

 سنجص و ارزضیابی

 سبعت تبریخ نمره روش آزمون آزمون

   0 -- کَئیس 

   0 -- آزهَى هیبى دٍرُ

  30/8 21/03/1401 95 کتجی چْبر گسیٌِ ای آزهَى پبیبى ترم 

 تَسط گرٍُ هطخص ضذُ است 5 سئَال ٍ جَاة  حضَر فعبل در کالس 

   -- -- تکبلیف داًطجَ

 

 

 

 :دانشکده EDOنبم و امضبی مسئول                                   : نبم و امضبی مدیر گروه                               :              نبم و امضبی مدرس             

 :تبریخ ارسبل                                                :                     التبریخ ارس                                :                       تبریخ تحویل                 

 

                                                                                                                                                                                                                                                         
                                


