
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 دااگشنه آزاد اسالمي مشهد 

 مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم زپشكي 

 زپشكيدادکشنه 
 واحد نظری 67.1 :و نوع واحد) نظری/عملی( تعداد واحد و توليد مثل كليهدستگاه  درس: و شماره نام

 ساعت عملی 61و  ساعت نظری 03 مدت زمان ارائه درس: پزشكی دكترای عمومی :تحصيلی مقطعرشته و 

 1و بيوشيمی كليه  ساعت 61 ساعت و فيزيولوژی 61)نظری :  علوم تشريح 

 (ساعت
، ، فيزيولوژی سلولمقدمات علوم تشريح نياز:پيشدروس 

 بيوشيمی مولكول و سلول، بيوشيمی ديسيپلين

 ده پزشكیدانشك محل برگزاری:

 حسن علوی دكتر نام مسئول برنامه:

 alavih@mums.ac.irايميل : 

 تلفن و روزهای تماس:

 اعضاء : دكتر سيفی، دكتر نعمتی، دكتر پور اسماعيل

 

 

 ف کلي ردس:ا هدا
 -  ساختمان آناتوميك و تكوينی كليه، عملكرد آن و دستگاه تناسلیآشنايی با 

 - رد كليه در حالت سالمت و بيماری های مرتبطآشنايی با ساختمان و نحوه عملك 

ف اختصاصي  رد پايان دوره دانشجو بايد بتواند ::ردس اهدا
 - .ساختمان كليه و مجاورات، عروق و اعصاب مربوطه و نكات بالينی را توضيح دهد 

 - دو جنس توضيح دهد.  ساختمان و مسير و مجاورات حالب ها، مثانه و مجاری خروج ادرار، تغذيه و لنف آن ها را در هر

 )جنين شناسی، فيزيولوژی و بيوشيمی كليه ذكر شود(

 - .لگن استخوانی، عضالت جدار آن، انواع لگن و اقطار آن و تفاوت لگن زن و مرد را توضيح دهد. 

 - .ناحيه پرينه و عضالت و فضاها و محتويات آن ها و عروق و اعصاب و لنف آن را توضيح دهد 

 - جاری تناسلی به همراه غدد ضميمه جنسی، مجاورات و عروق و اعصاب و لنف مربوطه را توضيح دهدساختمان بيضه و م. 

 - .ساختمان آناتوميك دستگاه توليد مثلی در زن مجاورات، تغذيه و لنف و نكات بالينی مربوطه را توضيح دهد 

 - .ساختار ميكروسكوپی قسمت های مختلف دستگاه ادراری را توضيح دهد 

  ميكروسكوپی قسمت های مختلف دستگاه توليد مثل زن را توضيح دهد.ساختار 

 دستگاه توليد مثل مرد را توضيح دهد. ساختار ميكروسكوپی قسمت های مختلف 

 - .نحوه تكوين قسمت های مختلف دستگاه ادراری و ناهنجاری های تكوينی آن را توضيح دهد 

 - ناهنجاری های تكوينی آن را توضيح دهد. نحوه تكوين قسمت های مختلف دستگاه توليد مثلی و 

 -  )را توضيح دهد.ساختمان كلی كليه و معرفی واحد عملكردی آن )نفرون 

 -  را توضيح دهد.معرفی اجزا نفرون و فرايندهای فيلتراسيون، بازجذب و ترشح 

 -  را توضيح دهد.چگونگی فيلتراسيون و نحوه عملكرد توبولهای كليوی در بازجذب و ترشح 

 -  را توضيح دهد.كنترل عصبی و هورمونی فعاليت فيلتراسيون گلومرولی 

 طرح دوره ردوس نظری 



 -  خودتنظيمیGFR  را توضيح دهد.و معرفی دستگاه جنب گلومرولی 

 - را توضيح دهد.ژيوتانسيون ، آلدوسترون، هورمون ضد ادراری نحوه عمل آن 

 -  را توضيح دهد.معرفی بيماريهای شايع دستگاه كليوی و ديابت 

 بيان كند.ع آب در بدن و چگونگی تنظيم و حفظ آب در قسمتهای مختلف بدن را نحوه توزي 

  بيان كند.نقش عناصر و الكتروليتها در بدن را 

  بيان كند.اختالالت ناشی از عدم تعادل آب و الكتروليتها را 

  بيان كند.اختالالت اسيد و باز خون را 

 بيان كند.  را  خون باز و اسيد اختالالت جبرانی ديررس و زودرس مكانيسم 

 ABG  توضيح دهد.را 

  بيان كند.نقش و اهميت عناصر كمياب و اختالالت مرتبط را 

 

کاانت مورد نیاز روش اهی آموزش مدرس موضوع جلسه ردیف  رعهص  آموزش ام

ساختمان كليه و مجاورات، عروق و اعصاب مربوطه و  6
 کالس ردسي د، پاورپوينت، موالژاسالي سخنراني و رپسش و پاسخ دكتر علوی نكات بالينی

ساختمان و مسير و مجاورات حالب ها، مثانه و مجاری  1
 کالس ردسي اساليد، پاورپوينت، موالژ سخنراني و رپسش و پاسخ دكتر علوی خروج ادرار، تغذيه و لنف آن ها را در هر دو جنس

لگن استخوانی، عضالت جدار آن، انواع لگن و اقطار  0
 کالس ردسي اساليد، پاورپوينت، موالژ سخنراني و رپسش و پاسخ دكتر علوی گن زن و مردآن و تفاوت ل

ناحيه پرينه و عضالت و فضاها و محتويات آن ها و  1
 کالس ردسي اساليد، پاورپوينت، موالژ سخنراني و رپسش و پاسخ دكتر علوی عروق و اعصاب و لنف آن

عروق تغذيه كننده قلب، نحوه عصب گری همراه  5
 کالس ردسي اساليد، پاورپوينت، موالژ سخنراني و رپسش و پاسخ دكتر علوی عروق اصلی گردش خون، لنف و نكات بالينی

1 
ساختمان بيضه و مجاری تناسلی به همراه غدد 

ضميمه جنسی، مجاورات و عروق و اعصاب و لنف 
 مربوطه

 کالس ردسي اساليد، پاورپوينت، موالژ و رپسش و پاسخسخنراني  دكتر علوی

ساختمان آناتوميك دستگاه توليد مثلی در زن  .
 کالس ردسي اساليد، پاورپوينت، موالژ سخنراني و رپسش و پاسخ دكتر علوی مجاورات، تغذيه و لنف و نكات بالينی

ساختار ميكروسكوپی قسمت های مختلف دستگاه  
 کالس ردسي اساليد، پاورپوينت، موالژ نراني و رپسش و پاسخسخ  دكتر سيفي ادراری

ساختار ميكروسكوپی قسمت های مختلف دستگاه  
 کالس ردسي اساليد، پاورپوينت، موالژ سخنراني و رپسش و پاسخ دكتر سيفي توليد مثل زن

دستگاه  ساختار ميكروسكوپی قسمت های مختلف 
 کالس ردسي اساليد، پاورپوينت، موالژ ش و پاسخسخنراني و رپس  دكتر سيفي توليد مثل مرد

نحوه تكوين قسمت های مختلف دستگاه ادراری و  
 کالس ردسي اساليد، پاورپوينت، موالژ سخنراني و رپسش و پاسخ دكتر سيفي ناهنجاری های تكوينی آن را توضيح دهد

نحوه تكوين قسمت های مختلف دستگاه توليد مثلی  
 کالس ردسي اساليد، پاورپوينت، موالژ سخنراني و رپسش و پاسخ دكتر سيفي نی آن را توضيح دهدو ناهنجاری های تكوي

ساختمان كلی كليه و معرفی واحد عملكردی آن  8
 کالس ردسي اساليد، پاورپوينت، موالژ سخنراني و رپسش و پاسخ دكتر نعمتي )نفرون(



 معرفی اجزا نفرون و فرايندهای فيلتراسيون، بازجذب 9
 کالس ردسي اساليد، پاورپوينت، موالژ سخنراني و رپسش و پاسخ دكتر نعمتي و ترشح 

چگونگی فيلتراسيون و نحوه عملكرد توبولهای كليوی  63
خش و پاس سخنراني و رپس  دكتر نعمتي در بازجذب و ترشح ت، موالژاساليد، پاورپوين    کالس ردسي 

66 
خش و پاس سخنراني و رپس  دكتر نعمتي گلومرولیكنترل عصبی و هورمونی فعاليت فيلتراسيون  ت، موالژاساليد، پاورپوين    کالس ردسي 

خش و پاس سخنراني و رپس  دكتر نعمتي ژيوتانسيون ، آلدوسترون، هورمون ضد ادرارینحوه عمل آن 61 ت، موالژاساليد، پاورپوين    کالس ردسي 

خش و پاس سخنراني و رپس  تيدكتر نعم  معرفی بيماريهای شايع دستگاه كليوی و ديابت 60 ت، موالژاساليد، پاورپوين    کالس ردسي 

خش و پاس سخنراني و رپس  دكتر پور اسماعيل خون pHآب و الكتروليت ها و  تنظيم متابوليسم  61 ت، موالژاساليد، پاورپوين    کالس ردسي 

65 
 و تفسير نتايج آن (ABG)خون سرخرگی گازهای 

 عناصر كمياب
خش و پاس سخنراني و رپس  دكتر پور اسماعيل ت، موالژاساليد، پاورپوين    کالس ردسي 

 

ت  آن هب عنوان منبع ضروری نباشد(-) عنوان کتاب، انم نویسنده، سال و محل ااشتنر، انم انشر، شماره فصول يا صفحات مورد نظررد این ردساصلي ردس بعمنا  رد صورتي هک مطالعه همه کتاب يا  همه مجلدا

 )آخرين چاپ( و آناتومی گری آناتومی اسنل -6

 1368بافت شناسی جان كوئيرا، ويراست دوازدهم،-1

 )آخرين چاپ( جنين شناسی النگمن-0

 بافت شناسی دكتر جعفر سليمانی راد )آخرين چاپ( -1

 فيزيولوژی گايتون و هال  -5

 فيزيولوژی گانونگ  -1

 )آخرين ويرايش( فصل های مرتبط Tietzبيوشيمی بالينی  -.

 )آخرين ويرايش( فصل های مرتبط Henryبيوشيمی بالينی  -8
 

کاانت آموزشي   ام
 وايت بوردديتا پروژكتور، پاورپوينت و موالژ ، 

 - 

 نحوه ارزشیابي دانشجو و بارم مربوط هب ره ارزشیابي:

 √   ب(  پايان دوره                      رپسش کالسي                                                          √الف(  رد طول رتم        

 ساعت اترخی نمره روش آزمون



  پايان رتم  68 كتبي )ارزشیابي رتاكمي(

  رد طول دوره 1 شفاهي )ارزشیابي تكويني(

 مقررات و ااظتنرات از دانشجو: )توسط گروه تعیین مي گردد(

 زری است:ره دانشجو طي دوره ملزم هب رعايت مقررات آموزشي  هب شرح  

 رعايت حسن اخالق و شئوانت اسالمي 

 حضور منظم رد کالس و شرکت رد بحث اهی مطرح شده رد کالس 

 عدم استفاده از تلفن همراه رد ساعت کالسي 

  پاسخگويي هب سواالت رد طول رتم 

 رعايت احترام و توهج هب ااظتنرات استاد 

 شتن غیبت غير موهج  ندا


