
بسمه تعالی
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

دانشکده پزشکی
قالب نگارش طرح درس

آشنایی با الکتروکاردیوگرام:هدف کلی درس 

) جهت هر جلسه یک هدف : ( اهداف کلی جلسات 

: اهداف مرحله اي 

آشنایی دانشجو با چگونگی انتشار امواج الکتریکی در قلب)1
آشنایی دانشجو با تغییرات انتشار امواج الکتریکی در بیماریهاي قلب)2

:اهداف ویژه رفتاري به تفکیک اهداف مرحله اي 

.نرمال را تشخیص دهدECGبتواند در پایان کالس درس )1
.حضور منظم در کالس داشته باشد)2
.از منابع دیگر علمی استفاده نماید)3

:در پایان دانشجو قادر باشد 

.نرمال را تشخیص دهدPموج )4
.نرمال را تشخیص دهدP-Rفاصله )5
.نرمال را تشخیص دهدQRSامواج )6
.نرمال را تشخیص دهدSTقطعه )7
.نرمال را تشخیص دهدTامواج )8
.تشخیص دهدECGبزرگی دهلیز راست و دهلیزچپ را در )9

.تشخیص دهدECGرا در MIایسکمی و )10
.تشخیص دهدECGهیپرتروفی بطن چپ و بطن راست را در )11
.تشخیص دهدECGانحراف محور به چپ و راست و دالیل آن را در )12
. تشخیص دهدECGبلوك چپ و راست را در )13
.بیمار را با استفاده از نوار الکتروکاردیوگرافی تشخیص دهد ریتم)14
. ریت بیمار را با استفاده از نوار الکتروکاردیوگرافی تشخیص دهد )15
.بیمار را با استفاده از نوار الکتروکاردیوگرافی شناسایی کند ECGمحور )16
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.بزرگی دهلیز چپ و راست را با استفاده از نوار قلب تشخیص دهد )17
.هاي قلبی را با استفاده از نوار قلب توضیح دهد بلوک)18
.ایسکمی و انفارکتوس قلبی را با استفاده از نوار قلبی افتراق دهد )19
.راههاي هدایتی اضافی را در نوار قلب شناسایی کند )20
.اختالالت الکترولیت ها را در نوار الکتروکاردیوگرام از هم تشخیص دهد )21
.اتصال درست لیدها به بدن بیمار را بر روي عکس نشان دهد )22
.آریتمی هاي قلبی مانند سوپرانتریکو الرآریتمی را با استفاده از نوار الکتروکاردیوگرام با ونتري کوالر آریتمی ها مقایسه کند )23
.بزرگی بطن چپ و راست را با استفاده از عالئم نوار قلب از هم تشخیص دهد )24
.ی بطن چپ وراست را با استفاده از نوار قلب از هم تشخیص دهد هایپرتروف)25

:منابع مورد استفاده 

1. Harrison's Principles & Internal Medicine 20th edition, 2018
2. Cecil Essential of Medicine , 9th edition, 2018

سخنرانی و پرسش و پاسخ: روش تدریس 
power)اسالید : وسایل آموزشی  point)–وایت برد

: مقررات درس و انتظارات از دانشجو 
:دانشجو باید 

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

سنجش و 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

:دانشکدهEDOنام و امضاي مسئول: نام و امضاي مدیر گروه:                           نام و امضاي مدرس

:تاریخ ارسال :                           تاریخ ارسال:                            تاریخ تحویل
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