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 کليه دستگاه  مكانيسمهای عملكردی  با ساختار کلی دستگاه ادراری تناسلی و آشنایی دانشجو باهدف کلی:
 

 در پایان دوره دانشجو قادر خواهد بود   اهداف اختصاصی:

 حيطه شناختی: 

 .دهدرا شرح  چگونگی تنطيم اسمزی کليه و نقش آن در تعادل حجم مایعات خارج سلولی -1

 .دهدرا شرح  بيماریهای موثر برتغييرات آنهاو عوامل و  نمک های کانی موجود درادرار منشا -2

 .ی موثر برتغييرات آنهارا شرح دهدو عوامل و بيماریها  منشا ترکيبات آلی موجود درادرار -3

 . موقعيت دستگاه ادراری تناسلی را در درون شكم و لگن فرا گيرد -4

 . درا نسبت به یكدیگر فرا گيرمربوط به دستگاه ادراری تناسلی مجاورت احشاء  -5

 .را در زیر ميكروسكوپ ببيند و تشخيص دهد دستگاه ادراری تناسلی فت های مختلفبا -6

 

 حيطه عاطفی:

 در بحث های گروهی شرکت نماید.-1

 در مورد مباحث مطرح شده در کالس مطالعه نموده و با همكالسان خود بحث و گفتگو نماید. -2

 دهد.انجام و در مهلت تعيين شده تكاليف خود را به دقت -3

 عات قبلی مشخص نماید.ایگاه آن را نسبت به یادگيری موضو پس از یادگيری هر موضوع جدید، بتواند ج -4

 

 : مهارتیحيطه 

 .کند شناسایی موالژ و کاداور در را اعصاب و عروق عضالت، مفاصل، ها، استخوان شامل لگن بالينی مهم یساختارها -1



 .دهد تشخيص را زن  و مرد لگن و کرده گيری اندازه را لگن ابعاد -2

 .کند شناسایی موالژ و کاداور در را  )خارجی و داخلی ساختارهای( مرد مثل توليد دستگاه بالينی مهم های قسمت  -3

 .کند شناسایی موالژ و کاداور در را )خارجی و داخلی ساختارهای(زن مثل توليد دستگاه بالينی مهم های قسمت  -4

 .دهد نشان موالژ و کاداور در را  زن و مرد مثل توليد دستگاه به مربوط بالينی مهم مجاورات و اعصاب عروق، -5

 .کند مشخص کاداور در را آنها تفاوت و مرد و زن در پرینه محتویات و ابعاد -6

 .دهد تشخيص رادیولوژیک های کليشه در را  زن و مرد مثل توليد دستگاه مختلف های قسمت  -7

 .دهد تشخيص ميكروسكوپ زیر را زن و مرد مثل توليد دستگاه مختلف های قسمت  شناسی بافت  ساختار -8

 با انجام آزمایشات مناسب، چگونگی تنطيم اسمزی کليه و نقش آن در تعادل حجم مایعات خارج سلولی را سنجش نماید. -9

 عوامل و بيماریهای موثر برتغييرات آنها را سنجش نماید.با انجام آزمایشات مناسب، منشا نمک های کانی موجود درادرار و   -10

را سنجش   با انجام آزمایشات مناسب، منشا ترکيبات آلی موجود درادرار و عوامل و بيماریهای موثر برتغييرات آنها را شرح داده و بصورت کيفی آنها -11

 نماید.

 ببرد.   مهارت و صحيح بكاربا را و...   متر PHرفراکتومتر،  پيپت، وسایل آزمایشگاهی مانند -12
 

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

 )روشی را که با هدف های آموزشی و ویژگيهای فراگيران بيشتر تناسب دارد(..و ..... ایفای نقشپرسش و پاسخ، سخنرانی، شيوه تدریس: 

 ، پاورپوینت، ميكروسكوپ، موالژ و جسدوایت بردژکتور، و پر ویدئو  وسایل کمک آموزشی: 
 

 شرکت در جلسات کالسی و طرح سؤال در مواردی که برای وی مورد ابهام است.  چگونگی فعاليت دانشجو:

 - تكاليف دانشجو:

 نمره تشویقی(. 1نمره آناتومی( و فعاليت کالسی )تا  7 نمره بافت شناسی+ 6 نمره فيزیولوژی+ 7آزمون پایان ترم ) نحوه ارزیابی دانشجو:

 جدول زمانبندي درس                 

 استاد درس  رئوس مطالب  رديف

 زینب شاکرین تدریس عناصر خلف صفاقی، پوشش های کليه ، غده فوق کليوی و ساختمان داخلی کليه  1

 زینب شاکرین تدریس ناحيه لگن، ساختمان مثانه و مجاورت های آن  2

 زینب شاکرین بررسی دستگاه تناسلی جنس مذکر 3

 زینب شاکرین آناتومی دستگاه تناسلی جنس مونث و ناحيه پرینه  4

 پریسا جمالزائی  ، حالب، مثانه بررسی بافت کليه 5

 پریسا جمالزائی  بيضه، اپيدیدیم، وزدفران، پروستات، سمينال وزیكل، پنيسبررسی بافت  6

 پریسا جمالزائی  تخمدان، لوله فالوپ، رحم، اندومتر تكثيری، اندومتر ترشحی، پستان فعال، پستان غير فعالبررسی بافت  7

     صفيه گلخنی ( 1401.7.20)  بررسی نقش کليه ها در تعادل آب 8

     صفيه گلخنی ( 1401.7.20)  سنجش کراتينين، اوره، اسيداوریک در ادرار 9

     صفيه گلخنی ( 1401.7.27) پروتئين، قند، موکوس و کدورت ادرار سنجش کلر،  10
 



 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. 

 تأليف دکتر بهرام الهی    آناتومی تنه

 تأليف ریچارد اسنل، جلد اول تنه، ترجمه دکتر رضا شيرازی، آخرین ویرایش    آناتومی بالينی 

 تأليف ریچارد درک جلد اول تنه ترجمه دکتر رضا شيرازی، 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 فيزیولوژی جانوری ) -

 1388، دانشگاه اراک، های آزمایشگاهی در فيزیولوژی جانوریروش، پریسا، مالكی، ، حميدرضا مومنی -

 روش های آزمایشگاه فيزیولوژی از مهرآفرین فشارکی و نپتون سلطانی -

 1391روش های عملی در آزمایشگاه تشخيص طبی تاليف مریم شعبانی،  -

 

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/

