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 –دستگاه گردش خون )1( مراقبت ھای ویژه اختصاصی  سات درسزمان بندي و موضوعات جل

  ٩١-٩٠جراحی قلب و قفسه سینه دانشجویان کارشناسی ارشد پرستاری ویژه نیمسال دوم 

   
  جلسات تاريخ مدرس عنوان

قلبمروری بر آناتومی، فیزیولوژی    اول  ٩/١١/٩٠  دکتر ورشوچی 

 روش خواندن نوار الکتروکاردیوگرام
/١٦/١١  وچیدکتر ورش

٩٠  
 دوم

  روش ھای تشخیصی در بیماری ھای ایسکمیک قلب
 
دکتر ورشوچی    ٢٣/١١/

٩٠  
 سوم

  بیماری ھای عروق کرونر
  

  خانم رئوفی

 

٣٠/١١/

٩٠  
 چھارم

 انفارکتوس بطن چپ
  

  خانم رئوفی
 پنجم  ٧/١٢/٩٠

  عوارض انفارکتوس میوکارد
 
/١٤/١٢  خانم طوالبی

٩٠  
 ششم

اردیومیوپاتی ھاانفارکتوس بطن راست ، ک  
/٢١/١٢  خانم طوالبی

٩٠  
 ھفتم

 ھشتم  ٢٠/١/٩١  خانم طوالبی  نارسایی قلبی

  اختالالت عفونی قلب
 نھم  ٢٧/١/٩١  خانم طوالبی

 دھم  ٣/٢/٩١  خانم طوالبی  اختالالت دریچه ای قلب

 یازدھم  ١٠/٢/٩١  خانم طوالبی  پر فشاری خون

  اختالالت شریانی
  خانم طوالبی

١٧/٢/٩١  
دوازدھ

 م

  اختالالت وریدی و لنفاوی
  خانم طوالبی

٢٤/٢/٩١  
سیزدھ

 م
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