
وسط در بدن را ميتوان تمنفي و مثبت ختالف پتانسيل ا

.اندازه گيري نمود دستگاه الكتروكارديوگرام

كنزديچنانچه موج دپوالريزاسيون به الكترود دستگاه 

بت اگر از الكترود مثثبت خواهد شد ومثبتشود يك موج 

 .ثبت ميشودمنفييك موج شود،دور

اصول الكتروكارديوگرافي 





Augustus Waller

1887 First Electrical recording of the Heart



First Recording of the ECG by Einthoven
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تكنيك الكتروكارديو گرافي

استاندارد کردن دستگاه

استاندارد کردن بيمار

استاندارد بستن ليدها









انواع 

اشتقاقهای

قلبی

Limbs Lead - 1

Chest Lead - 2

دو قطبی-1

يک قطبی-2

I

II

III

AVR

AVL

AVF

V1

V2

V3

V4

V5

V6



Lead I

+-

ليدهای دو قطبی



Lead II

+

-

ليدهای دو قطبی



Lead III

+

-

ليدهای دو قطبی



Lead AVR

+

ليدهای يک قطبی



+

Lead AVL

ليدهای يک قطبی



+

Lead AVF

ليدهای يک قطبی









Isoelectric Line (TP Interval)

TP Interval TP IntervalTP Interval
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دهليز راستدهليز چپ
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S موج

R موج

Q موج

















HEART RATE

روش اول-1

روش دوم-2

روش سوم-3

روش چهارم-4



  ُ  ُ
SA node

60-100/min

AV node

40-60/min

Purkinje

Fibers,

20-40/min



تعداد خانه های بزرگ

تعداد ضربانات قلبی =

تعداد ضربانات قلبیروش اول
تعداد خانه های بزرگ

=
300

اين روش فقط برای ريتمهای منظم و رگوالر می باشد



تعداد ضربانات قلبی
تعداد خانه های کوچک

1500
=

روش دوم

اين روش فقط برای ريتمهای منظم و رگوالر می باشد



300 - 150 - 100 - 75 - 60 - 50 روش سوم

اين روش فقط برای ريتمهای منظم و رگوالر می باشد



روش چهارم

1S 2S 3S 4S 5S 6S

=تعداد ضربانات قلبی ثانيه6درQRSتعداد کمپلکس × 10

اين روش فقط برای ريتمهای نا منظم و ايررگوالر می باشد



1 2 3 54

5 × 10 = 50
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LAD

RAD

- I + I

- AVF

+ AVF

Undeterminate



NORMAL AXIS



Left axis deviation (LAD)



Right axis deviation (RAD)





Normal Sinus Rhythm(NSR)

:NSRمشخصات 

.داشته باشدPموج -1

.يک شکل و مثبت باشند Pامواج -2

.در مقابل آن داشته باشد QRSيک کمپلکس Pبه ازای هر موج -3

.و ثابت باشد ( ثانيه12/0-20/0)اينتروال طبيعی PRفاصله -4

.باشد ( ثانيه60/0-11/0)طبيعی QRSزمان کمپلکس -5

.ها با هم مساوی باشد R-Rها با هم وفواصل P-Pفواصل -6

.ها با هم مساوی باشد R-Rها با فواصل P-Pفواصل -7

.در دقيقه باشد 60-100تعداد ضربانات قلبی -8



NSR


