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  تدریسشیوه های 

 ECGو پاسخ ،  بحث گروهی در خصوص تفسیر  سخنرانی همراه با پرسش

 
 رسانه های آموزشی 

 ، کتاب ، موالژ  نرم افزار آموزش دیس ریتمی های قلبی د، ، ویدیوپروژکتور ،وایت بر

 

 ارزشیابی

  

 ساعت  تاریخ  نمره  روش 

   1 کوئیز

 11-11 17/5/51 1 آزمون میان دوره 

   11 آزمون پایان ترم 

   1 فعالیتهای کالسی ) کنفرانس ، تحقیق ، ترجمه ( 

 

 انشجو : مقررات درس و انتظارات از د  

از دانشجویان عزیز انتظار میرودکه با توجه به اهمیت و حساسیت درس و تنوع مطالب و محدودیت زمانی و به منظور بهره برداری هر چه   

 بیشتر به نکات ذیل توجه نمایند 

کال و سوالی در ساعتهای مشاوره به منابع معرفی شده مراجعه و مطالب کامل بحث ها را مطالعه نمایند و در صورت وجود هر گونه اش  - 1

 بامدرس مربوطه مطرح نمایند 

 به حضور منظم توام با آمادگی در تمام جلسات اهمیت دهید )غیبت درکالس در ارزشیای تأثیر دارد (   - 5

 در بحث های گروهی کالس شرکت فعال داشته باشید – 3

 

 

 

 

 
                                                                            



 

 )قلب و عروق( 1درس فوریتهای داخلی  تئوریجدول زمانبندی برنامه 
 

 1  کالس شماره:                                                          11-11سه شنبه ها    روز وساعت کالس:    

 وسیله روش تدریس مدرس موضوع هر جلسه جلسه

4 
نحوه ارزیابی  و روری بر آناتومی و فیزیولوژی سیستم قلب وعروقمعرفی درس ، م

 و معاینه سیستم قلب و عروق

 ،موالژ -وایت برد  سخنرانی ، بحث گروهی  نادری پور

2 
ویدیو وایت برد ، سخنرانی ، بحث گروهی نادری پور و نحوه مانیتورینگ قلبی  ECGآشنایی با الکتروکاردیوگرام ، نحوه خواندن 

 کتورپروژ

 وایت برد ویدیو پروژکتور سخنرانی ، بحث گروهی نادری پور تعاریف ،مفاهیم ، علل و عالئم و اقدامات فوری در آنژین صدری  1
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5 
هیم ، علل ، عالئم و اقدامات فوری در نارسایی حاد قلبی  و شوک تعاریف ،مفا

 وتامپوناد قلبیک نیکاردیوژ

 ویدیو پروژکتوروایت برد  سخنرانی ، بحث گروهی نادری پور

 ویدیو پروژکتور وایت برد سخنرانی ، بحث گروهی نادری پور تعاریف ،مفاهیم ، علل ، عالئم و اقدامات فوری در ادم حاد ریه و فشار خون باال 6

 وایت برد ویدیو پروژکتور سخنرانی ، بحث گروهی نادری پور انواع اختالالت ریتم قلبی شایع  دسته بندی+ آشنایی با امتحان میان ترم 7

 وژکتوروایت برد ویدیو پر سخنرانی ، بحث گروهی نادری پور اختالالت ریتم با منشاء فوق بطنی  و اقدامات درمانی هر یک از آنها  8

 وایت برد ویدیو پروژکتور سخنرانی ، بحث گروهی نادری پور اختالالت ریتم بطنی و اقدامات درمانی مربوطه  9

 وایت برد ویدیو پروژکتور سخنرانی ، بحث گروهی نادری پور آشنایی با الکتروشوک و ضربان ساز  10

 

 

 جدول زمان بندی برنامه )عملی(                                                                 

 کالس شماره: پراتیک                                                                11-11سه شنبه ها  عت: اروز وس

 وسیله روش تدریس مدرس موضوع هر جلسه جلسه

 ویدیوپروژکتور ،، دستگاه نوار قلب عملی کار انجام  نادری پور و مانیتورینگ قلب ECGآشنایی با نحوه گرفتن  4

 نرم افزار و برنامهویدیو پروژکتور انجام کار گروهی نادری پور اختالالت ریتم قلبآشنایی با  2

 دستگاه شوک انجام کار عملی نادری پور الکتروشوکآشنایی با  1

 دستگاه ضربان ساز انجام کار عملی نادری پور زاضربان سآشنایی با  1

 

 

 

 

 


