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طرح درس
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تقويم درس:
شماره

عنوان مبحث

جلسه
.1

مباحث پيشرفته در آناتومي

دانشجو در انتهای جلسه باید بداند:
-

فيزیولوژیک و ساختار سلولهای

سطوح قلب ،الیههای قلب و حفرات قلبي

مدرس (مدرسان)
دکتر ایماني

را توضيح دهد.

قلبي و منبع انرژی قلب
-

شباهتها و تفاوتهای عضله قلبي و
اسکلتي را شرح دهد
انواع سلولهای قلبي را نام برده وخصوصيات هرکدام را توضيح دهد

-

سلولهای بطن ها و دهليز ها را از نظر
بافت شناسي با هم مقایسه کند.
نحوه فعاليت و نقش دریچه های قلبيشرح دهد.

-

ارتباطات عملکردی حفرات قلبي با
یکدیگر را توضيح دهد.

-

.2

فازهای مختلف انواع پتانسيل عمل با

مباحث پيشرفته در زمينه جریانات

پاسخ سریع و آهسته در قلب را توضيح

یوني و پتانسيل های عمل سلولهای

دهد.

قلبي

-

دکتر ایماني

مکانيسم فعاليت انواع کانال های یوني در
قلب را شرح دهد.

-

عوامل موثر بر سرعت ایمپاس در قلب را
تئضيح دهد.

.3

مباحث پيشرفته در زمينه تحریک

-

نقش یونها در فعاليت قلب را شرح دهد.

-

اساس یوني پاسخ های سریع و آهسته در
قلب را بداند.

و هدایت در قلب
-

نحوه ایجاد فعاليت ذاتي در قلب را شرح
دهد.

-

مکانسيم ایجاد کانون های اکتوپيک در
قلب را توضيح دهد.

-

سلولهای مختلف ضربان ساز طبيعي را از
2

دکتر ایماني

نظر بافت و نحوه توليد ایمپاس با هم
مقایسه کند.
.4

مباحث پيشرفته در زمينه اعمال

-

مکانيکي قلب

مراحل مختلف دیاستول بطني را توضيح

دکتر ایماني

دهد.
-

مراحل مختلف سيستول بطني را توضيح
دهد.

-

حجم ها و فشارهای حفرات قلبي در
مراحل مختلف سيکل قلبي را شدرح
دهد.

-

کارخارجي و انرژی حرکتي در قلب را
توضيح دهد.

.5

مباحث پيشرفته در زمينه اعمال

-

مکانيکي قلب

منحني حجم-فشار بطن های راست و

دکتر ایماني

چپ را رسم نماید.
-

تغييرات فشار در دهليزها را طي دوره
قلبي توضيح دهد.

-

صداهای قلب را بداند و مکانيسمهای
ایجاد آنها را شرح دهد
تاثير طول دوره قلبي بر قدرت انقباضيقلب را توضيح دهد.

-

راههای ارزیابي قدرت انقباضي قلب
(کنتراکتيليتي) را شرح دهد.

-

پيش بار (پره لود) را توضيح دهد و اثر
آن را بر عملکرد قلب شرح دهد.و پس بار
در قلب را شرح دهد.

.6

مباحث پيشرفته در زمينه اعمال
مکانيکي قلب

-

پس بار (افتر لود) را توضيح دهد و اثر آن
را بر عملکرد قلب بيان کند.
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دکتر ایماني

-

منابع توليد انرژی در قلب را نام ببرد.

-

عوامل تعيين کننده ميزان مصرف
اکسيژن توسط قلب را تفسير نماید

.7

مباحث پيشرفته درباره نحوه
تنظيم و کنترل عملکرد قلب

-

بازده قلبي را تعریف کند

-

عوامل موثر بر فعاليت قلب را شرح دهد

-

راههای تنظيم فعاليت قلب را نام ببرد

-

عوامل موثر بر فعاليت قلب را شرح دهد

دکتر ایماني

مکانيسم های خود تنظيمي فعاليتانقباضي (قانون فرانک –استارلينگ) و
ضرباني قلب را تشریح نماید.
-

تاثير تغييرات الکتروليت های مایعات
خارج سلولي بر عملکرد قلب را توضيح
دهد.

-

نقش سيستم اتونوم (سمپاتيک و
پاراسمپاتيک) در فعاليت قلب را توضيح
دهد.

.8

مباحث پيشرفته الکتروکاردیوگرام

-

اصول فيزیکي ثبت امواج الکتریکي قلب

-

نحوه انتشار دپوالریزاسيون و
رپوالریزاسيون در دهليزها و بطنها و
مراحل مختلف ثبت موج الکتریکي را
تفسير کند.

-

چگونگي ایجاد و ثبت امواج در
الکتروکاردیوگرام را توضيح دهد.

-

مشخصات الکتروکاردیوگرام مشتمل بر
امواج ،قطعات (سگمنتها) و فواصل را
شرح دهد.
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دکتر ایماني

-

مفهوم اشتقاق (ليد) را بداند

-

انواع اشتقاقهای استاندارد را توضيح دهد

-

تعيين ضربان قلب از روی
الکتروکاردیوگرام را بداند

-

محور الکتریکي قلب را بشناسد و نحوه
محاسبه آن را توضيح دهد

.9

مباحث پيشرفته در زمينه تفسير
الکتروکاردیوگرام

-

مفهوم انحراف محور در قلب را شرح دهد

-

آناليز برداری در الکتروکاردیوگرام را

دکتر ایماني

شرح دهد
-

انواع ریتم ها را بشناسد

-

مفهوم آریتمي را ذکر کند.

-

آریتمي های مهم در قلب را تشخيص
دهد

.11

مباحث پيشرفته در زمينه تفسير

-

الکتروکاردیوگرام

علل انحراف محور قلب در

دکتر ایماني

الکتروکاردیوگرم را توضيح دهد
-

علل ایجاد پدیده ورود مجدد را شرح
دهد

-

انواع دپالریزاسيون متعاقب و علل آنها را
توضيح دهد
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دکتر ایماني

کنفرانس دانشجویان
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