
بسمه تعالی
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

دانشکده پزشکی
قالب نگارش طرح درس

آریتمی هاي قلبی آشنایی با :هدف کلی درس 

:اهداف ویژه رفتاري به تفکیک اهداف هر جلسه 

: در پایان دانشجو قادر باشد 

.ا تعریف نمایدآریتمی ر- 1
.شناسدرا بانواع آریتمی ها- 2
.نشانه هاي آریتمی قلب را بداند- 3
علتهاي آریتمی هاي قلب را بداند- 4
.با درمان انواع آریتمی آشنایی داشته باشد- 5
.کندتفسیررابطنیوبطنیفوقهايآریتمیتاکیوآریتمیبراديبتواند- 6

.کندبیانECGدرآنهامشخصاتبارا(PVC, PAC)زودرسهايضربانانواع- 7

.کندمحاسبهECGدرراآنRateوشناساییراAFریتم- 8

.دهدتشخیصراFlutterریتم- 9

.طبیعی آن را شرح دهدبرادیکاردي سینوسی را تعریف کند، علل مهم آن را بیان کند و انواع غیر -10
.دهدافتراقیکدیگرازراآنهاومروررابطنیدهلیزيگرههايبلوك-11

12-Ventricular Tachycardia را شناسایی کند و یافته هاي افتراق دهنده آن با ریتم فوق بطنی را در
ECGتشخیص دهد.

13-TDP درVT پلی مورفی با علتLong QTرا تشخیص دهد.
.را شناسایی کندVFآریتمی -14

مقطع فیزیوپاتولوژي–دانشجویان پزشکی : مخاطبان اصول اولیه آریتمی هاي قلبی                                        :    عنوان درس

پایه پزشکیمعلو: درس پیش نیاز 09/0: واحد 2سهم استاد از واحد نظري        2:  تعداد و نوع و احد 

دکتر نادر عسگري : مدرس 10/10- 10/8:  ساعت مشاوره 22/10/98:   زمان ارائه درس 



:منابع مورد استفاده 
1- Kasper , fauci  et al , Harrison’s principle of internal medicine 2018

:روش تدریس 
سخنرانی -
بحث گروهی-

: کمک آموزشی رسانه هاي 
وایت برد-
کامپیوتر-

:نحوه ارزشیابی 
ساعتتاریخنمرهروش آزمونآزمون
0-- کوئیز 

0-- آزمون میان دوره
95کتبی چهار گزینه ايآزمون پایان ترم 

توسط گروه مشخص شده است5سئوال و جواب حضور فعال در کالس 
-- -- تکالیف دانشجو

: مقررات درس و انتظارات از دانشجو 

:دانشجو باید 

در جلسات تدریس حضور منظم داشته باشد- 1
دیگران پرهیز نمایداز صحبت بی مورد با - 2
در پرسش و پاسخ گروهی شرکت نماید- 3
.مبحث تدریس شده را از منبع معرفی شده مطالعه نماید- 4

:دانشکدهEDOنام و امضاي مسئول:      نام و امضاي مدیر گروه:                           نام و امضاي مدرس
:تاریخ ارسال :                                     تاریخ ارسال:                              تاریخ تحویل
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