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 ٌسف کلی درس :

 غروقو آطيائی داىظجَیان ةا فیزیَپاجَلَژی ةیهاریٍای قلب 

 اٌساف کلی جلصات : ) جٍث ٌر جلصً یک ٌسف ( 

 ظاٌر ةیهار ةهيظَر کظف ىظاىً ٌایی از ةیهاریٍای قلتیةررشی  1 -1

 و ىتض کاروجیس( JVPنػایيً شر و گردن ) ةررشی  1 -2

 طيارث نَج ىتض ظتیػی طریاىی و ىتض ٌای غیر ظتیػی1 -3

 نػایيً قفصً شیيً از ىظر دفرنیحی و وجَد ىظاىً ٌای ةیهاری قلتی 1 -4

 نػایيً طکم و اىسانٍا از ىظر ىظاىً ٌای ةیهاری قلتی 1 -5

 نػایيً قلب ) غساٌا و شَفل ٌای قلتی( 1 -6

 و جزئیات آن )جغییرات در ةیهاریٍای قلتی( (S1, S2)طيارث غلل پیسایض غساٌای قلتی ظتیػی  1 -7

و پیس نیکر شاىس  O.Sو اجکظو شاىس و کلیک و  S4و  S3ةً غساٌای قلتی غیر ظتیػی ) طيارث نصائل نرةَط 1 -8

 و غساٌای نرةَط ةً دریچً پروشححیک(

طيارث شَفل ٌای قلتی )شَفل ٌای ٌَلَشیصحَلیک ، نیسشیصحَلیک ، اةحسای شیصحَلی و اىحٍای شیصحَلی و  1 -9

 ی نرةَظًو جظزیع افحراقی ٌاشَفل ٌای دیاشحَلی و شَفل نساوم( 

 طيارث کاىَن ٌای قلتی جٍث شهع قلب ، گریسیيگ شَفل ٌای قلتی 11-1

 آطيائی ةا فریکظو راب پریکاردی 11-1

 

 داىظجَیان پزطکی دوره فیزیَپاجَلَژی قلب نزاظتان :                                            نػایيً فیزیکی قلب و غروقغيَان درس:   

                            4/7/59درس پیض ىیاز :                              زنان ارائً درس :                    واخس1:     جػساد و ىَع و اخس

 دکحر فرزاد غاخب جهػینسرس :                                                غتح     00/10-00/12شاغث نظاوره :     



 در پایان داىظجَ قادر ةاطس :

 در ظاٌر غهَنی ةیهار دال ةر وجَد یا اخحهال وجَد ةیهاری قلتی اشث ىام ةرده وجَضیح دٌس.ىکاجی کً  1 -1

 را ذکر کرده و نقادیر ظتیػی را ةیان کيس (CVP)ظرز اىسازه گیری فظار وریسی نرکزی  1 -2

را در ةیهاریٍای  JVPىتض وریس ژوگَلر را رشم کرده و در نَرد اجزای آن جَضیح دٌس و ٌهچيیو جغییرات  1 -3

 نزحلف جَضیح دٌس.

س و ىتض آلحرىاىس و...( را جَضیح داده ىتض پارادوکه و ىتض ٌای غیر ظتیػی )ىتض طریاىی ظتیػی را رشم کرد 1 -4

 را ذکر ىهایس. و ةرای ٌر کسام جظزیع افحراقی نرةَظً

 در نَرد نػایيً قلب و شارحهان )شيکَپ و ویژگی ٌای دیافراگم و ةل گَطی پزطکی جَضیح دٌس( 1 -5

 و جغییرات اجزاء ایو غساٌا را در ةیهاریٍای نزحلف ةیان کيس. S2و  S1غساٌای ظتیػی قلب  1 -6

 جقصیم ةيسی شَفل ٌای قلتی را جَضیح دٌس. 1 -7

 در نَرد ٌر کسام از شَفل ٌای قلتی نثال ٌای نرةَظً را ةیان کيس. 1 -8

 HOCM،  یافحً ٌای شهػی در ٌر کسام از ةیهاریٍای قلتی ) نثل ةیهاریٍای دریچً ای قلب ،ةیهاریٍای نادرزادی -9

 و... ( را ةیان کيس.

 فریکظو راب را جَضیح دٌس و اجزاء آن را ةیان کيس. 11-1

 شزيراىی و پرشض و پاشذ روش جسریس :

 وایث ةرد – (power point)اشالیس وشایل آنَزطی : 

 نقررات درس و اىحظارات از داىظجَ : 

 خفظ شکَت و آرانض کالس ، غسم غیتث و خضَر فػال ٌهراه ةا پرشض و پاشذ 

 شيجض و ارزطیاةی

 شاغث جاریذ ىهره روش آزنَن آزنَن

   1 -- کَئیز 

   1 -- آزنَن نیان دوره

   95 کحتی چٍار گزیيً ای آزنَن پایان جرم 

 جَشط گروه نظزع طسه اشث 5 شئَال و جَاب  خضَر فػال در کالس 

   -- -- جکالیف داىظجَ
 داىظکسه: EDOىام و انضای نصئَل                               ىام و انضای نسرس:                           ىام و انضای نسیر گروه:        

 جاریذ ارشال :                                        جاریذ ارشال:                                            جاریذ جدَیل:                              

                                                       


