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 ةا فیزیّپاجّنّژی ةیياریِای ىادرزادی كهب آطٍایی داٌظجّیان ُسف کهی درس :

 اُساف کهی جهصات : ) جِث ُر جهصَ یک ُسف ( 

 آطٍایی ةا گردش رّن جٍیً، گردش رّن جراٌزیظٍال و جغییرات گردش رّن پس از جّنس  .1

 -3و غکس كفصَ صسری و درىان آن ECG، ٌظاٌَ ُای فیزیکی، جغییرات ASDغالئو ةانیٍی 1آطٍایی ةا  .2

 و غکس كفصَ صسری و درىان آن ECG، ٌظاٌَ ُای فیزیکی، جغییرات  VSDآطٍایی ةا غالئو ةانیٍی  .3

 و غکس كفصَ صسری و درىان آن ECG، ٌظاٌَ ُای فیزیکی، جغییرات  PDAآطٍایی ةا غالئو ةانیٍی  .4

 آطٍایی ةا غالئو ةانیٍی جٍگی ىادرزادی آئّرت، ٌظاٌَ ُای فیزیکی و دریچَ دو نحی آئّرت .5

 ، و غکس كفصَ صسری و درىان آن ECGآطٍایی ةا غالئو ةانیٍی جٍگی ىادرزادی دریچَ پّنيٌّر، جغییرات  .6

 و غکس كفصَ صسری و درىان آن ECGآطٍایی ةا غالئو ةانیٍی کّارکحاشیّن آئّرت، جغییرات  .7

 ، غکس كفصَ صسری و درىان آنECGآطٍایی ةا غالئو ةانیٍی جحرانّژی فانّت ، جغییرات  .8

 و غکس كفصَ صسری و درىان آن ECGیی ةا غالئو ةانیٍی جاةجایی غروق ةزرگ، جغییرات آطٍا .9

 و غکس كفصَ صسری و درىان آن ECGآطٍایی ةا غالئو ةانیٍی آجرزی جریکّشپیس ، ، جغییرات  .11

 اُساف ویژه رفحاری جهصَ اول : 

 آٌاجّىی و پاجّنّژی كهب( فیزیّنّژی ، ) آطٍایی داٌظجّیان ةا فیزیّپاجّنّژی ةیياریِای ىادرزادی كهب

 در پایان داٌظجّ كادر ةاطس :

 گردش رّن جٍیً، گردش رّن جراٌزیظٍال و جغییرات گردش رّن پس از جّنس جّضیح دُس.1-1

 و غکس كفصَ صسری و درىان آن را فرا گیرد. ECG، ٌظاٌَ ُای فیزیکی، جغییرات ASDغالئو ةانیٍی 2-1

 و غکس كفصَ صسری و درىان آن را فرا گیرد. ECGٌظاٌَ ُای فیزیکی، جغییرات  ، VSDغالئو ةانیٍی 3-1

 غهّم پایَ –پزطکی  داٌظجّیانىزاطتان :                                              ةیياری ُای ىادرزادی كهب فیزیّپاجّنّژی غٍّان درس:  

                          11/7/95زىان ارائَ درس :                        دارد درس پیض ٌیاز :        واخس1      واخس 6ةزظی از  جػساد و ٌّع و اخس : 

  دکحر زُرا جهیهیىسرس :                                                                15/12 -15/11شاغث ىظاوره :     



 و غکس كفصَ صسری و درىان آن را فرا گیرد. ECG، ٌظاٌَ ُای فیزیکی، جغییرات  PDAغالئو ةانیٍی 4-1

 غالئو ةانیٍی جٍگی ىادرزادی آئّرت، ٌظاٌَ ُای فیزیکی و دریچَ دو نحی آئّرت را فرا گیرد.5-1

 ، و غکس كفصَ صسری و درىان آن را فرا گیرد. ECGئو ةانیٍی جٍگی ىادرزادی دریچَ پّنيٌّر، جغییرات غال6-1

 و غکس كفصَ صسری و درىان آن را فرا گیرد. ECGغالئو ةانیٍی کّارکحاشیّن آئّرت، جغییرات 7-1

 را گیرد.، غکس كفصَ صسری و درىان آن را فECGغالئو ةانیٍی جحرانّژی فانّت ، جغییرات 8-1

 و غکس كفصَ صسری و درىان آن را فرا گیرد. ECGغالئو ةانیٍی جاةجایی غروق ةزرگ، جغییرات 9-1

  و غکس كفصَ صسری و درىان آن را فرا گیرد. ECGغالئو ةانیٍی آجرزی جریکّشپیس ، ، جغییرات 11-1

 ىٍاةع ىّرد اشحفاده :

1-Essential of pediatrics. 2015 

2- Text book of Nelson .2016 

 روش جسریس :

 (power Point) شزٍراٌی و پرشض و پاشذ ، وشایم کيک آىّزطی : ویسئّ پروژکحّر و اشالیس آىّزطی

 

 ٌدّه ارزطیاةی :

 خضّر و غیاب ةا ٌظر گروه در آرر دوره جػییً طّد –آزىّن چِار گزیٍَ ای 

 ىلررات درس و اٌحظارات از داٌظجّ : 

کَ ةا جّجَ ةَ اُيیث درس و جٍّع شرفصم ُا و جّجَ ةَ ىدسودیث زىاٌی جِث ُر چَ ةِحر ةرگزار از داٌظجّ اٌحظار ىیرود 

 طسن ایً واخس درس ةَ ٌکات زیر جّجَ ٌيایٍس:

 خضّر ىٍظو و دكیق درکالس -1

 طرکث در فػانیحِای دارم کالشی و پرشض و پاشذ -2

 رجّع ةَ ىٍاةع ىػرفی طسه  -3

 ىطرح کردن شئّاالت جهصَ در پایان جهصَ -4

 شکّت در کالس و جّجَ کاىم ةَ درس -5



 شٍجض و ارزطیاةی

 شاغث جاریذ ٌيره روش آزىّن آزىّن

    آزىّن چِار گزیٍَ ای آزىّن پایان جرم

     در پایان ُر جهصَ 

 جسول زىان ةٍسی درس

 روز و شاغث جهصَ :

 

 وشیهَ کيک آىّزطی روش جسریس ٌام ىسرس  ىّضّع درس جهصَ

گردش رّن جٍیً، گردش رّن جراٌزیظٍال و -1 1

 جغییرات گردش رّن پس از جّنس 

، ٌظاٌَ ُای فیزیکی، جغییرات ASDغالئو ةانیٍی -2

ECG و غکس كفصَ صسری و درىان آن 

، ٌظاٌَ ُای فیزیکی،  VSDغالئو ةانیٍی -3

 و غکس كفصَ صسری و درىان آن ECGجغییرات 

، ٌظاٌَ ُای فیزیکی،  PDAغالئو ةانیٍی -4

 و غکس كفصَ صسری و درىان آن ECGجغییرات 

غالئو ةانیٍی جٍگی ىادرزادی آئّرت، ٌظاٌَ ُای -5

 فیزیکی و دریچَ دو نحی آئّرت

غالئو ةانیٍی جٍگی ىادرزادی دریچَ پّنيٌّر، -6

 ، و غکس كفصَ صسری و درىان آن ECGجغییرات 

غالئو ةانیٍی کّارکحاشیّن آئّرت، جغییرات -7

ECG و غکس كفصَ صسری و درىان آن 

، ECGغالئو ةانیٍی جحرانّژی فانّت ، جغییرات -8

 غکس كفصَ صسری و درىان آن

غالئو ةانیٍی جاةجایی غروق ةزرگ، جغییرات -9

ECG و غکس كفصَ صسری و درىان آن 

ت غالئو ةانیٍی آجرزی جریکّشپیس ، ، جغییرا-11

ECG و غکس كفصَ صسری و درىان آن 

 

دکحر زُرا 

 جهیهی

شزٍراٌی ةا جکیَ ةر ىظارکث 

 داٌظجّیان ةصّرت پرشض و پاشذ 
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