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 آنمكانيسمهاي عملكردي و  قلب و عروقساختار کلی دستگاه آشنایی دانشجو با  هدف کلی:
 

 پایان دوره دانشجو قادر خواهد بود: در   اهداف اختصاصی:

 

 حيطه شناختی: 

 چگونگی عمل پمپاژي قلب را توضيح دهد.  -1

 چگونگی عملكرد سيستم گردش خون را توضيح دهد.  -2

 چگونگی ارتباط قلب با سيستم گردش خون را توضيح دهد.  -3

 موقعيت قفسه سينه، دیواره ها  و کيسه پریكاردیوم و قلب را بشناسد.-4

 ساختمان ظاهري و درونی قلب را بشناسد.-5

 عروق اصلی قلب را فراگيرد.  -6

 بافت قلب و عروق را فرا گيرد. -7

 

 حيطه عاطفی:

 عناصر تشریح شده در سالن موالژ و جسد شرکت فعال داشته باشد. در مورد توصيف   -1

 در سالن موالژ در ارتباط با عناصر نشان داده شده سؤال نماید.  -2

 پس از یادگيري، بتواند جایگاه و اهميت هر عضو جدید را نسبت به سایر عناصر تشریحی مشخص نماید. -3

 



 

 : مهارتیحيطه 

 .کند شناسایی موالژ و زنده بدن روي را جناغ و ها دنده سينه، قفسه محدوده -1

 .کند شناسایی موالژ و کاداور روي را سينه قفسه جدار بالينی مهم اعصاب و عروق عضالت، -2

 .کند شناسایی موالژ و کاداور در را مدیاستينوم بالينی مهم محتویات و تقسيمات -3

 .دهد نشان موالژ و کاداور در را قلب  مختلف هاي قسمت  و ها کناره سطوح، -4

 .کند شناسایی نشان موالژ و کاداور در را خون گردش  در بالينی مهم اصلی عروق -5

 .دهد تشخيص ميكروسكوپ زیر در را لنفی اعضاي و عروق قلب، بالينی مهم ميكروسكوپی ساختار -6

 کند.   گيري اندازهخون را بتواند  (Hb) هموگلوبين و (Hct)  هماتوکریت  درصد -7

 کند.  تعيينرا بتواند  (CT) خون  انعقاد زمان و( BT) سيالن زمان -8

 را محاسبه کند.  (ESR) ها گلبول  رسوب سرعت را شمارش کرده و  (RBC)  قرمز هاي گلبول بتواند -9

 کند. تعيين را (Differential) سفيد هاي گلبول درصدرا شمارش کرده   (WBC) سفيد هاي گلبول بتواند -10

 کند. گيريرا اندازه  (BP) خون  فشاربتواند  -11

 را بتواند تفسير کند. (ECG)  الكتروکاردیوگرافی یک نوار -12
 

 طرح سؤال ازمباحث قبلی -3معرفی درس بعدي -2. حضوروغياب 1استاد: فعاليت 

 (.تناسب دارد روشی را که با هدف هاي آموزشی و ویژگيهاي فراگيران بيشتر ).و ..... ایفاي نقشپرسش و پاسخ، سخنرانی، شيوه تدریس: 

 ، ميكروسكوپ، موالژ و جسد، پاورپوینت. ژکتور، وایت بردو ویدئو پر وسایل کمک آموزشی: 
 

 شرکت در جلسات کالسی و طرح سؤال در مواردي که براي وي مورد ابهام است.  چگونگی فعاليت دانشجو:

 انجام تكاليف محوله از طرف استاد. -3 .جلسات ارزشيابیشرکت منظم در  -2حضور به موقع و فعال در کالس.    -1 تكاليف دانشجو:

 نمره تشویقی(.  1نمره آناتومی( و فعاليت کالسی )تا  8نمره بافت شناسی+  6نمره فيزیولوژي+   6پایان ترم )آزمون کتبی  نحوه ارزیابی دانشجو:

 

 جدول زمانبندي درس                   

 استاد درس  رئوس مطالب  رديف

 زینب شاکرین توراکس  جدار اعصاب و عروق و عضالت، استرنوم و ها دنده 1

 زینب شاکرین ، آناتومی قلب خلفی مدیاستينوم، ميانی مدیاستينومفوقانی،  مدیاستينوم 2

 زینب شاکرین خون  گردش دستگاه اصلی عروق 3

 پریسا جمالزائی  ، شریان االستيک، شریان عضالنی، ورید، مویرگ  قلب  شناسی بافت  4

 آزاده السادات حسينی ( Hbاندازه گيري هموگلوبين ) ، (Hctتعيين درصد هماتوکریت )  5

 آزاده السادات حسينی ( CT( و زمان انعقاد خون )BTتعيين زمان سيالن ) 6



 آزاده السادات حسينی (ESR)سرعت رسوب گلبول ها ، (RBCشمارش گلبول هاي قرمز ) 7

 آزاده السادات حسينی ( Differentialتعيين درصد گلبول هاي سفيد )، (WBCشمارش گلبول هاي سفيد ) 8

 آزاده السادات حسينی ( ECGالكتروکاردیوگرافی )، (BPاندازه گيري فشار خون ) 9
 

 منابع: 

Anthony L. Mescher. Junqueira's basic histology; the last edition. 

Eroschenko, Victor P. Philadelphia : Lippincott Williams & Wilkins. DiFiore's Atlas of Histology with Functional 

Correlations; the last edition. 

 تألیف دکتر بهرام الهی    آناتومی تنه 

 اول تنه، ترجمه دکتر رضا شیرازی، آخرین ویرایشتألیف ریچارد اسنل، جلد    آناتومی بالینی 

 تألیف ریچارد درک جلد اول تنه ترجمه دکتر رضا شیرازی، آخرین ویرایش  برای دانشجویان( آناتومی گری )

A textbook of Regional Anatomy……………………………J.Joseph; the last edition 

A textbook of Regional and Applied…………………………R.J.Last; the last edition 

Clinical Anatomy for Medical Students……………………..Snell; the last edition 

Gray's Anatomy…………………………………………..…..Williams&Warwick; the last edition 
 

 1390(، دانشگاه پيام نور، 2الميان، سوسن،آزمایشگاه فيزیولوژي جانوري ) -

 1388، دانشگاه اراک، هاي آزمایشگاهی در فيزیولوژي جانوريروش، پریسا، مالكی، ، حميدرضا مومنی -

  روش هاي آزمایشگاه فيزیولوژي از مهرآفرین فشارکی و نپتون سلطانی -

 

https://www.gisoom.com/search/book/author-315578/پدیدآورنده-حمیدرضا-مومنی/
https://www.gisoom.com/search/book/author-465238/پدیدآورنده-پریسا-مالکی/
https://www.gisoom.com/book/1621401/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B1%DB%8C/

