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 إَاع اَفاسکتٕط يیٕکاسد سا اص َظش صياٌ بشٔص بیاٌ ًَایذ  -4-4

 ػالئى اَفاسکتٕط يیٕکاسد ساَاو ببشد  -5-4

  تغییشات َٕاس قهب سا دس اَفاسکتٕط يیٕکاسد ساتٕظیخ دْذ  -6-4

 تغییشات آصيایشگاْی دس اَفاسکتٕط سا تٕظییخ دْذ -7-4

 سکتٕط يیٕکاسد سا ششح دْذ اػٕاسض يٓى ٔ شایغ اَف -8-4

 اقذايات دسياَی فٕسی دس اَفاسکتٕط يیٕکاسد سا بیاٌ ًَایذ  -9-4

 

 ٍ تبهپًَبد للبیه ًیآشٌبیی بب تؼبریف ، هفبّین ، ػلل ، ػالئن ٍ الذاهبت فَری در ًبرظبیی حبدللبی ٍشَن وبردیَش –5

 داًشجَ لبدر ببشذ:

 َاسعایی قهبی سا دس یک جًهّ تؼشیف ًَایذ -1-5

 فیضیٕپاتٕنٕژی َاسعایی قهبی سا ششح دْذ  -2-5

 ػهم َاسعایی قهبی سا بیاٌ ًَایذ  -3-5
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  تذریطشیَُ ّبی 

 ECGٍ پبظخ ،  ثحث گرٍّی در خصَؾ تفعیر  ظخٌراًی ّوراُ ثب پرظػ

 
 رظبًِ ّبی آهَزشی 

 ة ، هَالش ، وتب ًرم افسار آهَزغ دیط ریتوی ّبی للجی ٍایت ثرد، ، ٍیذیَپرٍشوتَر ،
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   14 آزهَى پبیبى ترم 

   1 فؼبلیتْبی والظی ) وٌفراًط ، تحمیك ، ترجوِ ( 
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 ثبهذرض هرثَطِ هطرح ًوبیٌذ 

 ثِ حضَر هٌظن تَام ثب آهبدگی در توبم جلعبت اّویت دّیذ )غیجت دروالض در ارزؼیبی تأثیر دارد (   - 2

 در ثحث ّبی گرٍّی والض ؼروت فؼبل داؼتِ ثبؼیذ – 3
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 )للت ٍ ػرٍق( 1درض فَریتْبی داخلی  تئَریجذٍل زهبًجٌذی ثرًبهِ 
 

 15  والض ؼوبرُ:                                                          16-18ؼٌجِ ّب چْبر   رٍز ٍظبػت والض:    

 ٍظیلِ رٍغ تذریط هذرض هَضَع ّر جلعِ جلعِ

1 
ارزیبثی ٍ ًحَُ  ٍ هؼرفی درض ، هرٍری ثر آًبتَهی ٍ فیسیَلَشی ظیعتن للت ٍػرٍق

 هؼبیٌِ ظیعتن للت ٍ ػرٍق

 ،هَالش -ٍایت ثرد  ظخٌراًی ، ثحث گرٍّی  ًبدری پَر

 ٍیذیَ پرٍشوتَرٍایت ثرد ، ظخٌراًی ، ثحث گرٍّی ًبدری پَر ٍ ًحَُ هبًیتَریٌگ للجی  ECGآؼٌبیی ثب الىترٍوبردیَگرام ، ًحَُ خَاًذى  2

 ٍایت ثرد ٍیذیَ پرٍشوتَر ظخٌراًی ، ثحث گرٍّی ًبدری پَر در آًصیي صذری  تؼبریف ،هفبّین ، ػلل ٍ ػالئن ٍ الذاهبت فَری 3

 ٍایت ثرد ٍیذیَ پرٍشوتَر ظخٌراًی ، ثحث گرٍّی ًبدری پَر تؼبریف هفبّین ، ػلل ،ػالئن ٍ الذاهبت فَری در اًفبروتَض هیَوبرد  4

5 
ی  ٍ ؼَن تؼبریف ،هفبّین ، ػلل ، ػالئن ٍ الذاهبت فَری در ًبرظبیی حبد للج

 ٍتبهپًَبد للجیه ًیوبردیَش

 ٍیذیَ پرٍشوتَرٍایت ثرد  ظخٌراًی ، ثحث گرٍّی ًبدری پَر

 ٍایت ثرد ٍیذیَ پرٍشوتَر ظخٌراًی ، ثحث گرٍّی ًبدری پَر تؼبریف ،هفبّین ، ػلل ، ػالئن ٍ الذاهبت فَری در ادم حبد ریِ ٍ فؽبر خَى ثبال 6

 ٍایت ثرد ٍیذیَ پرٍشوتَر ظخٌراًی ، ثحث گرٍّی ًبدری پَر اًَاع اختالالت ریتن للجی ؼبیغ  ثٌذیدظتِ + آؼٌبیی ثب اهتحبى هیبى ترم 7

 ٍایت ثرد ٍیذیَ پرٍشوتَر ظخٌراًی ، ثحث گرٍّی ًبدری پَر اختالالت ریتن ثب هٌؽبء فَق ثطٌی  ٍ الذاهبت درهبًی ّر یه از آًْب  8

 ٍایت ثرد ٍیذیَ پرٍشوتَر ظخٌراًی ، ثحث گرٍّی ًبدری پَر ِ اختالالت ریتن ثطٌی ٍ الذاهبت درهبًی هرثَط 9

 ٍایت ثرد ٍیذیَ پرٍشوتَر ظخٌراًی ، ثحث گرٍّی ًبدری پَر آؼٌبیی ثب الىترٍؼَن ٍ ضرثبى ظبز  10

 

 

 جذٍل زهبى بٌذی برًبهِ )ػولی(                                                                 

 والض ؼوبرُ: پراتیه                                                                16-18ؼٌجِ ّب چْبر ػت: برٍز ٍظ

 ٍظیلِ رٍغ تذریط هذرض هَضَع ّر جلعِ جلعِ

 ٍیذیَپرٍشوتَر ،، دظتگبُ ًَار للت وبر ػولی اًجبم  ًبدری پَر ٍ هبًیتَریٌگ للت ECGآؼٌبیی ثب ًحَُ گرفتي  1

 ًرم افسار ٍ ثرًبهٍِیذیَ پرٍشوتَر اًجبم وبر گرٍّی ًبدری پَر اختالالت ریتن للتب آؼٌبیی ث 2

 دظتگبُ ؼَن اًجبم وبر ػولی ًبدری پَر الىترٍؼَنآؼٌبیی ثب  3

 دظتگبُ ضرثبى ظبز اًجبم وبر ػولی ًبدری پَر زبضرثبى ظآؼٌبیی ثب  4

 

 

 

 

 

 

 


