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شتي ردماني جهرم گاه علوم زپشكي و خدمات بهدا  دانش

هدور طرح  
 زپشكيقلب  فيزيولوژی 

Course plan         
 

 

 

دکتر افسانه رنجبر تهيه کنندگان:  

فيزیولوژی  اساتيد گروه  

و    

کاری   زش زپشكيسعه آموتو وطالعات م مرکز  رزیی ردسي   ربانمهكميته با هم

 دکتر افسانه رنجبر تدوین کننده:استاد 

 

98سال:  
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 پزشکی  دانشگاه / دانشکده

 ./5.  تعداد واحد : دستگاه قلب و عروق بخش قلب از  نام درس :

      دانشجويان پزشكي مقطع علوم پايه     :رشته و مقطع تحصيلي 

  

 ساعت تئوري درهفته  2 درس :مدت زمان ارائه 

  98نيمسال اول  زمان شروع و پايان : افسانه رنجبر :  مسئول درس و اساتيد همکار

 دانشکده پزشکی :محل آموزش فيزيولوژی سلول   پيشنياز :
 

  دانشجو با مکانیسمهای درگیر در عملکرد قلبآشنايي : ف نهايي دوره: اهدا

 

 

 ف نهايي دورهاهدا رديف
 پمپ  قلب  به عنوان  عملکردشنايي با آ 1

 آن تحريک ريتمیک قلب و عوامل موثر بر آشنايي با  2

 ويژگیهای الکتروکارديوگرام طبیعي آشنايي با 3

 الکتروکارديوگرام تفسیرروشهاي  آشنايي با 4

 انواع اريتمي قلبي آشنايي با  5

  

 جدول زمانبندي دروس

ساعت  سرفصل مطالب

 ارائه

 منابع درسي  تدريسروش 

 

امكانات مورد 

 نياز

روش 

 ارزشيابي

)تكويني و 

 پاياني(

استاد 

 مربوطه

محل برگزاری 

 کالس

قلبب   عملکردآشنايي با 

 پمپ به عنوان 

120 
 دقیقه

یکککککک  

 جلسه

سکککککک، رانی   

نمایش اسالید 

و مباحثککه  ککا 

 دانشجویان

فیزیولکککککو   

گککککککای ون و 

گانونگ و  کرن 

 و لو 

وایککب  ککرد  

ویککککککککد و 

 ک ورپرو 

پرسکککککش و 

پاسخ  کو یز 

و آزمکککککون 

 پایان ترم

دک ککککککر  

 رنجبر
کالس شماره  

دانشمممممم    3

 پزش ی 

 

تحريببک آشنننايي بننا  

ريتمیببک قلببب و عوامببل 

 آنموثر بر 

120 
 دقیقه

یکککککک  

 جلسه

سکککککک، رانی   

نمایش اسالید 

و مباحثککه  ککا 

 دانشجویان

فیزیولکککککو   

گککککککای ون و 

گانونگ و  کرن 

 و لو 

وایککب  ککرد  

ویککککککککد و 

 پرو ک ور

پرسکککککش و 

پاسخ  کو یز 

و آزمکککککون 

 پایان ترم

دک ککککککر 

 رنجبر
کالس شماره  

دانشممممم     3

 پزش ی

کالس شماره  دک ککککککر پرسکککککش و وایککب  ککرد  فیزیولکککککو   سکککککک، رانی    120 
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ويژگیهببای  آشنننايي بننا

  الکتروکارديوگرام طبیعي

 دقیقه

یکککککک  

 جلسه

نمایش اسالید 

و مباحثککه  ککا 

 دانشجویان

گککککککای ون و 

گانونگ و  کرن 

 و لو 

ویککککککککد و 

 پرو ک ور

خ  کو یز پاس

و آزمکککککون 

 پایان ترم

دانشممممم     3 رنجبر

 پزش ی

 

روشننهاي  آشنننايي بننا
 الکتروکارديوگرام تفسیر

120 
 دقیقه

یکککککک  

 جلسه

سکککککک، رانی   

نمایش اسالید 

و مباحثککه  ککا 

 دانشجویان

فیزیولکککککو   

گککککککای ون و 

گانونگ و  کرن 

 و لو 

وایککب  ککرد  

ویککککککککد و 

 پرو ک ور

پرسکککککش و 

پاسخ  کو یز 

مکککککون و آز

 پایان ترم

دک ککککککر 

 رنجبر
کالس شماره  

دانشمممممم    3

 پزش ی

 

انبواع اريتمبي  آشنايي با

 قلبي

 

120 
 دقیقه

یکککککک  

 جلسه

سکککککک، رانی   

نمایش اسالید 

و مباحثککه  ککا 

 دانشجویان

فیزیولکککککو   

گککککککای ون و 

گانونگ و  کرن 

 و لو 

وایککب  ککرد  

ویککککککککد و 

 پرو ک ور

پرسکککککش و 

پاسخ  کو یز 

و آزمکککککون 

 پایان ترم

دک ککککککر 

 رنجبر
کالس شماره  

دانشمممممم    3

 پزش ی
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 فيزيولوژی گايتون و گانونگ و برن و لوی منابع درسی : 

 
 

 

چهنار سنتي به فنرم تامتحان و سؤاالت است  يک امتحان اصلي و پرسشهاي کتبي و يا شفاهي در کالسبصورت  :  :نحوه ارزشيابي 

 خواهد بود.   (matching)جفت کردن تشريحي وگزينه اي 

 

رم تسنتي فنبه امتحان و سؤاالت است  يک امتحان اصلي و پرسشهاي کتبي و يا شفاهي در کالسبصورت  :  :و عمليارزشيابي تئوری 

 خواهد بود.   (matching)جفت کردن تشريحي وگزينه اي چهار 

 

 

 

 درس است از کلمبحث ارائه شده  در کالس در صد به صورت  نحوه محاسبه نمره كل درس :
 

 

 ات : مقرر
 نمره 10حد نمره قبولي : 

 تعداد دفعات مجاز غیبت در کالس 
 


