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1

مبحث
نگرشی کلی بر دستگاه قلبی عروقی و اهمیت گردش خون ،معرفی نیروهای موثر بر جریان خون،
تشریح فیزیولوژیکی و مقایسه ای قلب با تاکید بر عضله قلبی ،دریچه های قلب ،عضالت پاپیلر،
عروق کرونر و گردش خون جانبی

2

چرخه قلبی وشرح کامل وقایع آن ،صداهای قلبی ،حجم ضربه ای ،حجم های پایان دیاستولی و
سیستولی ،کسر تخلیه ،برون ده قلبی ،بازگشت وریدی ،قانون فرانک و استارلینگ ،نقش دستگاه
عصبی خودمختار در تنظیم فعالیت قلب

3

تفسیرمنحنی های حجم و فشار در جریان چرخه قلبی ،بافت تخصصی تحریکی و هدایتی قلب و
مقایسه آن در پستانداران و پرندگان

4

مبانی الکتروکاردیوگرافی و معرفی اشتقاق های دوقطبی و تقویت شده تک قطبی اندام ها ،اشتقاق
های سینه ای ،اصول تفسیر الکتروکاردیوگرام

5

معرفی امواج ،قطعات و فواصل طبیعی در الکتروکاردیوگرام ،مقایسه الکتروکاردیوگرام طبیعی در
پستانداران و پرندگان ،تفسیر الکتروکاردیوگرافیک تاکی کاردی و برادی کاردی سینوسی،
اکستراسیستول های دهلیزی و بطنی ،فلوتر دهلیزی ،فیبریالسیون دهلیزی ،تاکی کاردی بطنی،

توضیحات

فیبریالسیون بطنی ،بلوک های دهلیزی-بطنی ،بلوک های شاخه ای چپ و راست ،هیپرتروفی های
دهلیزی و بطنی ،ایسکمی و انفارکتوس قلبی

6

تنظیم های عمومی و موضعی گردش خون ،معرفی نقش های فیزیولوژیکی کلیه ها ،تشریح
فیزیولوژیکی کلیه ،ارکان عملکردی نفرون های کلیوی(تصفیه ،بازجذب و ترشح) ،میزان تصفیه
گلومرولی ،مکانیسم های خودتنظیمی کلیوی و اهمیت آنها

7

پردازش مواد معدنی و آلی در کلیه ها ،نقش کلیه ها در تنظیم تعادل اسید و باز مایعات بدن ،کلیه ها
و تنظیم فشار اسمزی مایع برون سلولی ،کلیرانس کلیوی

8

اهمیت پیدایش دستگاه گوارش در مسیر تکاملی جانوران ،الگوی ساختمانی مشترک دستگاه گوارشی
در مهره داران ،کلیاتی پیرامون کارکردهای حرکتی ،ترشحی ،هضمی و جذبی دستگاه گوارش ،انواع
غدد و ترشحات گوارشی و اعمال آنها

9

اعمال هضمی مکانیکی ،شیمیایی و میکروارگانیسمی ،هضم های لومینال ،غشایی و درون سلولی،
انواع حرکت در لوله گوارشی ،عضالت و اسفنکترهای گوارشی

11

تنظیم های عصبی و هورمونی دستگاه گوارش ،دستگاه عصبی آنتریک ،نقش دستگاه عصبی
خودمختار در تنظیم عملکرد دستگاه گوارش ،رفلکس های گوارشی

11

نگرشی مقایسه ای بر هضم آنزیمی کربوهیدراتها ،پروتئین ها و چربیها در برخی جانوران

12

دستگاه گوارشی در علفخواران نشخوارکننده و غیر نشخوارکننده ،تخمیر و هضم میکروارگانیسمی ،
اهمیت ترشحات غدد بزاقی نشخوارکنندگان و لوزالمعده علفخواران غیر نشخوارکننده در تخمیر و
هضم میکروبی

13

پیش معده نشخوارکنندگان و اعمال حرکتی آن ،نشخوار و انقباضات ضد دودی ،مقایسه شیردان
نشخوارکننده با معده جانوران تک معده ای ،نشخوار کننده کاذب

14

فیزیولوژی اندام های ضمیمه گوارشی ،دستگاه گوارش پرندگان

