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اهميت بالينی حفظ تعادل آب آشنایی با و همچنين  کليهدستگاه مكانيسمهای عملكردی  با ساختار کلی دستگاه ادراری تناسلی و آشنایی دانشجو باهدف کلی:

 باز و عملكرد برخی از عناصر-خون، اختالالت اسيد pH، حفظ تعادل 
 

 در پایان دوره دانشجو قادر خواهد بود  اهداف اختصاصی:

 حيطه شناختی:

 دهد.را توضيح و تشكيل ادرار  نگی اعمال عمومی کليه ها چگو -1

 را با سایر ارگانهای بدن توضيح دهد. چگونگی ارتباط متقابل کليه ها -2

 موقعيت دستگاه ادراری تناسلی را در درون شكم و لگن فرا گيرد -3

 مجاورت احشاء را نسبت به یكدیگر فرا گيرد -4

 را بيان کند. خون pHو حفظ تعادل  اهميت بالينی حفظ تعادل آب -5

 بيان کند.اسيدوز و آلكالوز و انواع آن را  -6

 نقش عناصر به همراه بيماری ها و اختالالت ناشی از کمبود یا مسموميت با آنها را بيان کند. -7

 

 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

 پس از یادگيری هر موضوع جدید، بتواند جایگاه آن را نسبت به یادگيری موضاعات قبلی مشخص نماید. -4

 

 :مهارتیحيطه 

 در مقطع بالينی بتواند بر روی بيمار نقاط مختلف دستگاه ادراری تناسلی را بشناسد -1

 احشاء موجود در این ناحيه را معاینه نماید -2



 ميزان کمبود آب یا سدیم را محاسبه کند. -3

 باز را تشخيص دهد.-نوع اختالل اسيد ABGاز داده های  -4

 اسموالریته و آنيون گپ را محاسبه کند. -5
 

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

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

 ویدئو، پرژکتور، اورهد، وایت برد. وسایل کمک آموزشی: 
 

 شرکت در جلسات کالسی و طرح سؤال در مواردی که برای وی مورد ابهام است.-1چگونگی فعاليت دانشجو:

 - تكاليف دانشجو:

 پایان ترم. در ميان ترم وآزمون کتبی نحوه ارزیابی دانشجو:

 جدول زمانبندی درس                

 رئوس مطالب رديف

و بررسی عوامل مؤثر در فيلتراسيون گلومرولی به عنوان اولين مرحله  ساختار نفرون به عنوان واحد عملی توليد ادرار در کليه هابررسی  1

 به عنوان نماینده فونكسيون کليه GFRدر تشكيل ادرار.معرفی 

بررسی ساختار لوله های نفرون.بيان مفهوم کلی پدیده جذب مجدد لوله ای و ترشح لوله ای به عنوان مراحل تكميلی توليد ادرار.  2

 بررسی چگونگی جذب مجدد یون سدیم به عنوان محور مرکزی پدیده جذب مجدد لوله ای.بررسی جذب مجدد آب

و جریان خون کليه و بررسی عوامل مؤثر در کنترل جریان خون کليه و  GFRانس کليوی .چگونگی استفاده از آن در تعيينبررسی کلير 3

 بررسی جابجایی کليوی مواد آلی

بررسی فرایندهای پایه کليوی برای سدیم،کلر و آب .نقش هورمون ضد ادراری و بررسی مكانيسم تغليظ ادرار توسط کليه ها.جریان  1

 ابل چند برابر کننده و تعویض جریان متقابلمتق

و بررسی  2بررسی عوامل مؤثر در کنترل دفع سدیم و آب. بررسی عوامل مؤثر در تنظيم اسموالریته و حجم پالسما.نقش آنژیوتانسين  5

 جابجایی کليوی یون پتاسيم

 بيكربنات جدید توسط کليه هابررسی بررسی تنظيم کليوی باالنس یون هيدروژن و بررسی چگونگی توليد  7

 تدریس عناصر خلف صفاقی، پوشش های کليه ، غده فوق کليوی و ساختمان داخلی کليه 6

 تدریس ناحيه لگن، ساختمان مثانه و مجاورت های آن 8

 بررسی دستگاه تناسلی جنس مذکر 2

 آناتومی دستگاه تناسلی جنس مونث و ناحيه پرینه 11

 کليه ها و دستگاه ادراریبررسی بافت شناسی  11

 بررسی بافت شناسی دستگاه تناسلی مذکر 12

 بررسی بافت شناسی دستگاه تناسلی مونث 13



 بررسی نحوه تكوین دستگاه ادراری و تناسلی در دوران جنينی 11

 متابوليسم آب )الكتروليت ها، آب پالسما و توتال، اسموالریته خون، اختالالت تعادل آب و سدیم( 15

 باز، بحث جبران(-)انواع بافرها، اختالالت اسيدpHتنظيم  17

16 ABGs  گازهای خون سرخرگی، تشخيص اسيدوز و آلكالوز با استفاده از(ABG ،)عناصر و مواد معدنی، آنيون گپ و دلتا گپ 
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  2112هال چاپ-کتاب فيزیولوژی گایتون -
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