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

 : در پایان دوره دانشجو قادر خواهد بود  اهداف اختصاصی:

 حيطه شناختی: 

 بالينی را فرا گيرد.  مهم اعصاب و عروق، عضالت، مفاصل، ها استخوان شامل لگن ساختار -1

 زن را بداند.  و مرد لگن های تفاوت و گيری اندازه های روش، لگن ابعاد -2

 و خارجی( را بداند. داخلی )ساختارهای مرد مثل توليد دستگاه بالينی مهم های قسمت  مجاورات و آناتوميک موقعيت  و ساختار -3

 و خارجی( را بداند. داخلی )ساختارهای زن مثل توليد دستگاه بالينی مهم های قسمت  مجاورات و آناتوميک موقعيت  و ساختار -4

 زن را فرا گيرد.  و مرد مثل توليد دستگاه بالينی مهم های قسمت  لنفاوی تخليه و  گيری عصب ، رسانی خون نحوه -5

 پرینه را شرح دهد.  محتویات و ابعاد  -6

 زن را بشناسد.  و مرد مثل توليد دستگاه بالينی مهم های قسمت  ميكروسكوپی ساختار -7

 زن را بداند.  و مرد مثل توليد دستگاه بالينی مهم های قسمت  تكوین نحوه -8

 تناسلی را شرح دهد. ادراری دستگاه تكوینی های ناهنجاری -9

 چگونگی اعمال عمومی کليه ها  و تشكيل ادرار را توضيح دهد.  -10

 چگونگی ارتباط متقابل کليه ها را با سایر ارگانهای بدن توضيح دهد. -11

 خون را بيان کند.  pHاهميت بالينی حفظ تعادل آب و حفظ تعادل  -12

 اسيدوز و آلكالوز و انواع آن را بيان کند. -13

 اختالالت سدیم و پتاسيم را بيان کند. -14
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 قش عناصر به همراه بيماری ها و اختالالت ناشی از کمبود یا مسموميت با آنها را بيان کند. ن -15

 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.و پس از یادگيری هر موضوع جدید، بتواند جایگاه آن را نسبت به یادگيری موض  -4

 

 : مهارتیحيطه 

 ميزان کمبود آب یا سدیم را محاسبه کند. -1

 باز را تشخيص دهد.-نوع اختالل اسيد ABGاز داده های  -2

 اسموالریته و آنيون گپ را محاسبه کند. -3
 

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

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

 . ، پاورپوینت وایت برد وسایل کمک آموزشی: 
 

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

 انجام و ارسال تكاليف خواسته شده  -پاسخگویی به سواالت کالسی تكاليف دانشجو:

نمره بيوشيمی( و فعاليت کالسی )تا   3نمره آناتومی+  4/ 5نمره بافت و جنين شناسی+ 4/ 5نمره فيزیولوژی+  8)آزمون کتبی پایان ترم  نحوه ارزیابی دانشجو:

 نمره تشویقی(.  1

 جدول زمانبندی درس                 

 استاد درس  رئوس مطالب  تاريخ  رديف 

 آزاده یزدی  نتایج تغيير در اسموالریته مایعات بدن بر هوموستازمفهوم اسموالریته مایعات بدن و بررسی  1401/ 13/9 1

 آزاده یزدی  آشنایی با وظایف عملكردی و ساختاری کليه ها و نحوه تشكيل ادرار   1401/ 20/9 2

3 
27/9 /1401 

و جریان  GFR، مكانيسمهای خودتنظيمی GFRمفهوم فيلتراسيون کليوی و عوامل تعيين کننده 

 خون کليه  
 آزاده یزدی 

 آزاده یزدی  مطالعه مفهوم بازجذب توبولی و عوامل موثر بر آن  1401/ 4/10 4

 آزاده یزدی  مطالعه مفهوم ترشح توبولی و عوامل موثر بر آن  11/10/1401 5

 آزاده یزدی  تغليظ ادرار مطالعه مفهوم کليرانس، آشنایی با مكانيسمهای ذاتی کليه و هورمونی در  18/10/1401 6

 آزاده یزدی  آشنایی با سيستمهای دخيل در تنظيم تعادل اسيد و باز و نقش مشخص کليه در این تنظيم 25/10/1401 8

 آزاده یزدی  بررسی اختالالت ناشی از عملكرد کليه ها جبرانی 9

 الهه پورعزیزی  اسموالریته خون، اختالالت تعادل آب و سدیم( متابوليسم آب )الكتروليت ها، آب پالسما و توتال،  11/10/1401 10



 الهه پورعزیزی  باز، بحث جبران( -)انواع بافرها، اختالالت اسيدpHتنظيم  18/10/1401 11

12 
25/10/1401 

ABGs  گازهای خون سرخرگی، تشخيص اسيدوز و آلكالوز با استفاده از(ABG آنيون گپ و دلتا ،

 عناصر و مواد معدنی گپ(، 
 الهه پورعزیزی 

 زینب شاکرین مطالعه عناصر خلف صفاقی، آناتومی کليه ها و غدد فوق کليوی  1401/ 17/8 13

 زینب شاکرین تناسلی مذکراسكلت استخوانی عضالنی لگن، دستگاه  1401/ 25/8 14

 زینب شاکرین بررسی دستگاه تناسلی جنس مونث، آناتومی ناحيه پرینه  1/9/1401 15

 پریسا جمالزائی  بررسی بافت شناسی کليه ها و دستگاه ادراری  1401/ 23/9 16

 پریسا جمالزائی  بررسی بافت شناسی کليه ها و دستگاه ادراریادامه  1401/ 30/9 17

 پریسا جمالزائی  بررسی بافت شناسی دستگاه تناسلی مذکر  1401/ 7/10 18

 پریسا جمالزائی  بررسی بافت شناسی دستگاه تناسلی مذکر ادامه  14/10/1401 19

 پریسا جمالزائی  بررسی بافت شناسی دستگاه تناسلی مونث 21/10/1401 15

 جمالزائی پریسا  ادامه بافت شناسی دستگاه تناسلی مونث 28/10/1401 16

 پریسا جمالزائی  بررسی نحوه تكوین دستگاه ادراری و تناسلی در دوران جنينی  جبرانی 17
 

 منابع: 

- 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 
- Botham, K.M. and Mayes, P.A., 2018. Harper’s Illustrated Biochemistry, 31e. 
-Anthony L. Mescher. Junqueira's basic histology; the last edition. 
-Sadler T.W. Longman's medical embryology; the last edition. 

 هال آخرین ویرایش-فيزیولوژی گایتون

 تأليف دکتر بهرام الهی    آناتومی تنه

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

 ترجمه دکتر رضا شيرازی، آخرین ویرایش تأليف ریچارد درک جلد اول تنه   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 

 


