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  کليِدعتگاُ هكاًيغوْای ػولكزدی  تا عاختار کلی دعتگاُ ادراری تٌاعلی ٍ آؽٌایی داًؾجَ تاّذف کلی:
 

 :در پایاى دٍرُ داًؾجَ قادر خَاّذ تَد  اّذاف اختصاصی:

 حيغِ ؽٌاختی:

 را فزا گيزد. تاليٌی هْن اػصاب ٍ ػزٍق، ػضالت، هفاصل، ّا اعتخَاى ؽاهل لگي عاختار -1

 را تذاًذ. سى ٍ هزد لگي ّای تفاٍت ٍ گيزی اًذاسُ ّای رٍػ، لگي اتؼاد -2

 را تذاًذ. (خارجی ٍ داخلی عاختارّای) هزد هثل تَليذ دعتگاُ تاليٌی هْن ّای قغوت هجاٍرات ٍ آًاتَهيک هَقؼيت ٍ عاختار -3

 ( را تذاًذ.خارجی ٍ داخلی عاختارّای) سى هثل تَليذ دعتگاُ تاليٌی هْن ّای قغوت هجاٍرات ٍ آًاتَهيک هَقؼيت ٍ عاختار -4

 را فزا گيزد. سى ٍ هزد هثل تَليذ دعتگاُ تاليٌی هْن ّای قغوت لٌفاٍی تخليِ ٍ گيزی ػصة، رعاًی خَى ًحَُ -5

 را ؽزح دّذ. پزیٌِ هحتَیات ٍ اتؼاد  -6

 را تؾٌاعذ. سى ٍ هزد هثل تَليذ دعتگاُ تاليٌی هْن ّای قغوت هيكزٍعكَپی عاختار -7

 را تذاًذ. سى ٍ هزد هثل تَليذ دعتگاُ تاليٌی هْن ّای قغوت تكَیي ًحَُ -8

 را ؽزح دّذ. تٌاعلی ادراری دعتگاُ تكَیٌی ّای ًاٌّجاری -9

 را تَضيح دّذ.ٍ تؾكيل ادرار  ًگی اػوال ػوَهی کليِ ّا چگَ -10

 را تا عایز ارگاًْای تذى تَضيح دّذ. چگًَگی ارتثاط هتقاتل کليِ ّا -11

 را تياى کٌذ. خَى pHٍ حفظ تؼادل  اّويت تاليٌی حفظ تؼادل آب -12

 اعيذٍس ٍ آلكالَس ٍ اًَاع آى را تياى کٌذ. -13

 تيواری ّا ٍ اختالالت ًاؽی اس کوثَد یا هغوَهيت تا آًْا را تياى کٌذ.ًقؼ ػٌاصز تِ ّوزاُ  -14

 



 حيغِ ػاعفی:

 در تحث ّای گزٍّی ؽزکت ًوایذ.-1

 در هَرد هثاحث هغزح ؽذُ در کالط هغالؼِ ًوَدُ ٍ تا ّوكالعاى خَد تحث ٍ گفتگَ ًوایذ.-2

 دّذ.اًجام ٍ در هْلت تؼييي ؽذُ تكاليف خَد را تِ دقت -3

 ػات قثلی هؾخص ًوایذ.َیادگيزی ّز هَضَع جذیذ، تتَاًذ جایگاُ آى را ًغثت تِ یادگيزی هَض پظ اس -4

 

 :هْارتیحيغِ 

 هيشاى کوثَد آب یا عذین را هحاعثِ کٌذ. -1

 تاس را تؾخيص دّذ.-ًَع اختالل اعيذ ABGاس دادُ ّای  -2

 اعوَالریتِ ٍ آًيَى گپ را هحاعثِ کٌذ. -3
 

 عزح عؤال اسهثاحث قثلی-3هؼزفی درط تؼذی -2. حضَرٍغياب 1اعتاد: فؼاليت

 (.رٍؽی را کِ تا ّذف ّای آهَسؽی ٍ ٍیضگيْای فزاگيزاى تيؾتز تٌاعة دارد).ٍ ..... ایفای ًقؼپزعؼ ٍ پاعخ، عخٌزاًی، ؽيَُ تذریظ: 

 .، پاٍرپَیٌتٍایت تزد ٍعایل کوک آهَسؽی: 
 

 در هَاردی کِ تزای ٍی هَرد اتْام اعت. ؽزکت در جلغات کالعی ٍ عزح عؤال چگًَگی فؼاليت داًؾجَ:

 اًجام ٍ ارعال تكاليف خَاعتِ ؽذُ -پاعخگَیی تِ عَاالت کالعی تكاليف داًؾجَ:

ًوزُ تيَؽيوی( ٍ فؼاليت کالعی )تا  3ًوزُ آًاتَهی+  5/4ًوزُ تافت ٍ جٌيي ؽٌاعی+ 5/4ًوزُ فيشیَلَصی+ 8)پایاى تزم آسهَى کتثی  ًحَُ ارسیاتی داًؾجَ:

 ًوزُ تؾَیقی(. 1

 جديل زماوبىدی درس                

 استاد درس رئًس مطالب تاريخ رديف

 سیٌة ؽاکزیي هغالؼِ ػٌاصز خلف صفاقی، آًاتَهی کليِ ّا ٍ غذد فَق کليَی 92/1/1011 0

 سیٌة ؽاکزیي اعكلت اعتخَاًی ػضالًی لگي، دعتگاُ تٌاعلی هذکز 5/9/1011 2

 سیٌة ؽاکزیي دعتگاُ تٌاعلی جٌظ هًَث، آًاتَهی ًاحيِ پزیٌِتزرعی  19/9/1011 9

 سیٌة ؽاکزیي تزرعی تافت ؽٌاعی کليِ ّا ٍ دعتگاُ ادراری 15/9/1011 0

 سیٌة ؽاکزیي تزرعی تافت ؽٌاعی دعتگاُ تٌاعلی هذکز 99/9/1011 1

 ًصيزالذیي اهاهیعيذ   تزرعی عاختار ًفزًٍْا ،هقذهات ؽاهل ػولكزد کلی کليِ ّا 92/9/1011 2

 سیٌة ؽاکزیي تزرعی تافت ؽٌاعی دعتگاُ تٌاعلی هًَث 92/9/1011 3

 عيذ ًصيزالذیي اهاهی (تزؽح لَلِ ای -تاسجذب لَلِ ای  -تزرعی عِ هزحلِ تؾكيل ادرار) فيلتزاعيَى گلَهزٍلی  9/3/1011 4

 سیٌة ؽاکزیي تزرعی ًحَُ تكَیي دعتگاُ ادراری ٍ تٌاعلی در دٍراى جٌيٌی 5/3/1011 5

01 
2/3/1011 

، تؼزیف کليزاًظ ٍ تزرعی چگًَگی اعتفادُ اس ایي رٍػ تزای تؼييي جٌثِ ّای هختلف ػولكزد کليِ ّا

 تزرعی ػَاهل هَثز در تٌظين جزیاى خَى کليِ ّا

 عيذ ًصيزالذیي اهاهی



 عيذ ًصيزالذیي اهاهی  کلز ٍ آب -تزرعی فزایٌذّای پایِ کليَی تزای عذین  ی،تزرعی جاتجایی کليَی هَاد آل 93/3/1011 00

02 
31/3/1011 

تزرعی (، تزرعی تٌظين دفغ عذین ٍ آب تَعظ کليِ ّا)تٌظين اعوَالریتِ ٍ حجن هایغ خارج علَلی

 جاتجایی کليَی یَى پتاعين

 عيذ ًصيزالذیي اهاهی

 الِْ پَرػشیشی آب پالعوا ٍ تَتال، اعوَالریتِ خَى، اختالالت تؼادل آب ٍ عذین( هتاتَليغن آب )الكتزٍليت ّا، 31/3/1011 09

 عيذ ًصيزالذیي اهاهی تزرعی چگًَگی تاالًظ یَى ّيذرٍصى در تذى تَعظ کليِ ّا 2/0/1011 00

 الِْ پَرػشیشی تاس، تحث جثزاى(-)اًَاع تافزّا، اختالالت اعيذpHتٌظين  2/0/1011 01

کالس  02

 جبرانی

ABGs  گاسّای خَى عزخزگی، تؾخيص اعيذٍس ٍ آلكالَس تا اعتفادُ اس(ABG آًيَى گپ ٍ دلتا ،

 ػٌاصز ٍ هَاد هؼذًیگپ(، 

 الِْ پَرػشیشی

 

 هٌاتغ:

- T.Devlin.Textbook of Biochemistry with clinical correlations, Seventh edition.Wiley –Liss, New York; the last 

edition. 

- R.Murray, D. Granner, P. Mayes and V. Rowdwell. Harper Illustarated Biochemistry, the last edition 

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

-Sadler T.W. Longman's medical embryology; the last edition. 

 ّال آخزیي ٍیزایؼ-فيشیَلَصی گایتَى

 تألیف دکتر بهرام الهی   آواتًمی تىه

 تألیف ریچارد اسىل، جلد ايل تىه، ترجمه دکتر رضا شیرازی، آخریه يیرایش   آواتًمی بالیىی

 رضا شیرازی، آخریه يیرایشتألیف ریچارد درک جلد ايل تىه ترجمه دکتر   برای داوشجًیان(آواتًمی 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 

 


