
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 دااگشنه آزاد اسالمي مشهد 

 مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم زپشكي 

 زپشكيدادکشنه 
 واحد نظری 2.88 :و نوع واحد) نظری/عملی( تعداد واحد قلب و عروقدستگاه  درس: و شماره نام

 ساعت عملی 29و  ساعت نظری 94 مدت زمان ارائه درس: پزشكی دكترای عمومی :لیتحصی مقطعرشته و 

 ساعت( 22مجموعا ساعت و فیزيولوژی  71)نظری :  علوم تشريح 

 دانشكده پزشكی محل برگزاری: ، فیزيولوژی سلولمقدمات علوم تشريح نیاز:پیشدروس 

 علی نعمتی دكتر نام مسئول برنامه:

 Neamati.ali@gmail.comايمیل : 

 تلفن و روزهای تماس:

  اعضاء : دكتر علوی، دكتر سیفی

 ف کلي ردس:ا هدا
 -  قفسه سینه و حفره پريكارد و قلب و عروق آنآناتومیك و تكوينی  ارساختآشنايی با 

 -  ساختمان قلب و نحوه عمل آن در حالت سالمت و بیماری های مرتبطآشنايی با 

 - ه عمل آن ها و ذكر برخی بیماری های عروقیآشنايی با انواع عروق و نحو 

ف اختصاصي  رد پايان دوره دانشجو بايد بتواند ::ردس اهدا
 -  دهد.قفسه سینه استخوانی، دنده ها، جناغ و مفاصل و نكات بالینی مربوطه را توضیح 

 - .عضالت جدار و فضاهای بین دنده ای، عروق تغذيه كننده، عصب گیری و لنف آن را توضیح دهد 

 - .ساختمان آناتومیك و موقعیت غده پستان، تغذيه آن و تقسیمات میان سینه و محتويات هريك را توضیح دهد 

 - .ساختمان آناتومیك حفره پريكارد، قلب و مجاورت آن را توضیح دهد 

 - .عروق تغذيه كننده قلب، نحوه عصب گری همراه عروق اصلی گردش خون، لنف و نكات بالینی را توضیح دهد 

 - .ساختار میكروسكوپی دستگاه قلب و عروق و لنفی آن را توضیح دهد 

 - .نحوه تكوين قسمت های مختلف قلب را توضیح دهد 

 - .نحوه تكوين دستگاه شريانی و وريدی در دوره جنینی را توضیح دهد 

 - را توضیح دهد. قلب: ساختمان قلب و معرفی حفرات و رگ های ورودی و خروجی به آن 

 - را توضیح دهد.ل سیستول و دياستول و چگونگی انتقال خون و سیكل قلبی از دهلیز به بطن نحوه عم 

 -  را توضیح دهد.معرفی سیستم هدايتی قلب 

 -  منحنیECG  را توضیح دهد.و نقش سیستم سمپاتیك و پاراسمپاتیك در كنترل فعالیت قلب 

 -  ا توضیح دهد.رگردش خون و عروق : معرفی دستگاه گردش خون پیكری و ريوی 

 - را توضیح دهد. ساختمان عروق و وظايف انواع رگ ها 

 - را توضیح دهد. تبادل مواد بین خون و سلول ها 

 طرح دوره ردوس نظری 



 - را توضیح دهد. معرفی دستگاه لنفاوی و وظیفه آن 

 - را توضیح دهد. معرفی فشارهای استارلینگ و نقش آن ها در تبادل مواد 

 - را توضیح دهد. مدت نقش كلیه در تنظیم فشار خون در دراز 

 - را توضیح دهد. كنترل موضعی و هومورال خون 

 - را توضیح دهد. عروق كروناری و معرفی برخی بیماری های قلبی عروقی 

  

کاانت مورد نیاز روش اهی آموزش مدرس موضوع جلسه ردیف  رعهص  آموزش ام

قفسه سینه استخوانی، دنده ها، جناغ و مفاصل و  7
 کالس ردسي اساليد، پاورپوينت، موالژ سخنراني و رپسش و پاسخ دكتر علوی نكات بالینی مربوطه

عضالت جدار و فضاهای بین دنده ای، عروق تغذيه  2
 کالس ردسي اساليد، پاورپوينت، موالژ سخنراني و رپسش و پاسخ دكتر علوی آنكننده، عصب گیری و لنف 

ساختمان آناتومیك و موقعیت غده پستان، تغذيه آن  2
 کالس ردسي اساليد، پاورپوينت، موالژ سخنراني و رپسش و پاسخ دكتر علوی آنو تقسیمات میان سینه و محتويات 

 کالس ردسي اساليد، پاورپوينت، موالژ سخنراني و رپسش و پاسخ دكتر علوی ساختمان آناتومیك حفره پريكارد، قلب و مجاورت آن 9

مراه عروق تغذيه كننده قلب، نحوه عصب گری ه 5
 کالس ردسي اساليد، پاورپوينت، موالژ سخنراني و رپسش و پاسخ دكتر علوی عروق اصلی گردش خون، لنف و نكات بالینی

 کالس ردسي اساليد، پاورپوينت، موالژ سخنراني و رپسش و پاسخ دكتر سيفي ساختار میكروسكوپی دستگاه قلب و عروق و لنفی 

 کالس ردسي اساليد، پاورپوينت، موالژ سخنراني و رپسش و پاسخ دكتر سيفي نحوه تكوين قسمت های مختلف قلب 

 کالس ردسي اساليد، پاورپوينت، موالژ سخنراني و رپسش و پاسخ دكتر سيفي نحوه تكوين دستگاه شريانی و وريدی در دوره جنینی 

قلب: ساختمان قلب و معرفی حفرات و رگ های  6
 کالس ردسي اساليد، پاورپوينت، موالژ سخنراني و رپسش و پاسخ دكتر نعمتي ورودی و خروجی به آن

نحوه عمل سیستول و دياستول و چگونگی انتقال  1
 کالس ردسي اساليد، پاورپوينت، موالژ سخنراني و رپسش و پاسخ دكتر نعمتي خون و سیكل قلبی از دهلیز به بطن

 کالس ردسي اساليد، پاورپوينت، موالژ پاسخ سخنراني و رپسش و دكتر نعمتي معرفی سیستم هدايتی قلب 8

و نقش سیستم سمپاتیك و  ECGمنحنی  4
 کالس ردسي اساليد، پاورپوينت، موالژ سخنراني و رپسش و پاسخ دكتر نعمتي پاراسمپاتیك در كنترل فعالیت قلب

گردش خون و عروق : معرفی دستگاه گردش خون  71
و پاسخ سشسخنراني و رپ دكتر نعمتي پیكری و ريوی ت، موالژاساليد، پاورپوين    کالس ردسي 

و پاسخ سخنراني و رپسش دكتر نعمتي ساختمان عروق و وظايف انواع رگ ها 77 ت، موالژاساليد، پاورپوين    کالس ردسي 

و پاسخ سخنراني و رپسش دكتر نعمتي تبادل مواد بین خون و سلول ها 72 ت، موالژاساليد، پاورپوين    کالس ردسي 



و پاسخ سخنراني و رپسش دكتر نعمتي عرفی دستگاه لنفاوی و وظیفه آنم 72 ت، موالژاساليد، پاورپوين    کالس ردسي 

و پاسخ سخنراني و رپسش دكتر نعمتي معرفی فشارهای استارلینگ و نقش آن ها در تبادل مواد 79 ت، موالژاساليد، پاورپوين    کالس ردسي 

و پاسخ سخنراني و رپسش دكتر نعمتي از مدتنقش كلیه در تنظیم فشار خون در در 75 ت، موالژاساليد، پاورپوين    کالس ردسي 

و پاسخ سخنراني و رپسش دكتر نعمتي كنترل موضعی و هومورال خون 76 ت، موالژاساليد، پاورپوين    کالس ردسي 

خو پاس  سخنراني و رپسش دكتر نعمتي عروق كروناری و معرفی برخی بیماری های قلبی عروقی 71 ت، موالژاساليد، پاورپوين    کالس ردسي 

ت  آن هب -منابع اصلي ردس) عنوان کتاب، انم نویسنده، سال و محل ااشتنر، انم انشر، شماره فصول يا صفحات مورد نظررد این ردس رد صورتي هک مطالعه همه کتاب يا  همه مجلدا

 عنوان منبع ضروری نباشد(

 چاپ( )آخرين آناتومی اسنل و آناتومی گری -7

 2178بافت شناسی جان كوئیرا، ويراست دوازدهم،-2

 )آخرين چاپ( جنین شناسی النگمن-2

 بافت شناسی دكتر جعفر سلیمانی راد )آخرين چاپ( -9

 فیزيولوژی گايتون و هال  -5

 فیزيولوژی گانونگ  -6

کاانت آموزشي   ام
 ديتا پروژكتور، پاورپوينت و موالژ 

 - 

 م مربوط هب ره ارزشیابي:نحوه ارزشیابي دانشجو و بار

 √   رپسش کالسي                                                                           ب(  پايان دوره     √الف(  رد طول رتم        

 ساعت اترخی نمره روش آزمون

  پايان رتم  78 كتبي )ارزشیابي رتاكمي(

  دورهرد طول  2 شفاهي )ارزشیابي تكويني(

 مقررات و ااظتنرات از دانشجو: )توسط گروه تعیین مي گردد(



 ره دانشجو طي دوره ملزم هب رعايت مقررات آموزشي  هب شرح  زری است:

 رعايت حسن اخالق و شئوانت اسالمي 

 حضور منظم رد کالس و شرکت رد بحث اهی مطرح شده رد کالس 

 عدم استفاده از تلفن همراه رد ساعت کالسي 

  ويي هب سواالت رد طول رتم پاسخگ 


