
   
  دفتر استعدادهاي درخشان دانشگاه علوم پزشكي بوشهر

  

  دو روزه تئوري و عملي تفسير نوار قلبكارگاه 

 با همكاري دفتر استعدادهاي درخشان دانشگاه علوم پزشكي بوشهر، دو روزه تئوري و عملي تفسير نوار قلبكارگاه 

كانون  و يمركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي، انجمن علمي تكنولوژي جراحي معاونت دانشجويي و فرهنگ

  برگزار گرديد. دانشجويي سفيران سالمت

ترين اهداف و علل برگزاري اين دوره آموزشي گفت:  درباره مهميونس سليمي كوچي كارشناس استعدادهاي درخشان  

 .ها در تقسير نوار قلب است هدف از اين كارگاه باال بردن سطح علمي دانشجويان و افزايش سطح توانمندي آن

و تحليل در كنار ساير مباحث تئوريك از افزود: ضرورت يادگيري و كسب مهارتهاي تفسيري و تجزيه سليمي  

هاي اين كارگاه است. اين كارگاه براي آموزش دانشجويان و براي بررسي و شناسايي ريتمهاي طبيعي، ديس  ويژگي

هاي قلبي،  هاي قلب، آريتمي برگزار شده و تعيين محور ICU هاي خطرناك در داخل اتاق عمل و ها و نيز ريتم ريتمي

ها و  هاي افتراقي، تأثير بيماري ها بر نوار قلب، تغييرات نوار قلب در ايسكمي، تشخيص تأثير دارو قلب، اختالالت هدايتي

 .تاثير بيهوشي بر نوار قلب از محورهاي مورد توجه در آن است

هاي  درباره ضرورت برگزاري اين قبيل كارگاهو مدرس كارگاه  دانشكده پيراپزشكيرضا باغباني عضو هيئت علمي  

شوند كه اغلب  هاي اوليه خود با بيماران دچار استرس و اضطراب مي موزشي تصريح كرد: معموالٌ دانشجويان در مواجههآ

هاي  مربوط به مهارتهاي ناكافي و عدم تجربه است. اگر دانشجو تمرين كافي داشته باشد، كاركرد وي تحت تأثير استرس

كه مهارتهاي باليني را به صورت تئوري و عملي در اختيار دانشجويان هايي  كاذب قرار نخواهد گرفت. بنابراين كارگاه

 .قرار دهند منجر به افزايش بهره وري آموزشي آنان خواهد شد

در  عضو هيئت علمي دانشكده پيراپزشكيبا تدريس آقاي رضا نعمتي كارشناس ارشد پرستاري، رضا باغباني اين كارگاه 

برگزار  ساعت 20به مدت  1397 اسفند 16و  15 در تاريخن كنفرانس شهيد بالدي دانشگاه علوم پزشكي بوشهر سال

 .شد و مورد استقبال دانشجويان قرار گرفت


