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  خبرج 4ترم  پسؼکی دانؽجویبى :هخبطببى                                  کلیه      فیسیولوشی  :ػنواى درض

 1-3ؼنبه یک :ویی به ظواالت فراگیرظبػت پبظخگ                       واحذ 4واحذ از هجووع  8/0 :واحذ تؼذاد

دکتر هوؼنگ نجفی   :هذرض                                        8-10ؼنبه : رضزهبى ارائه د

  کلیویآنبتوهی ظیعتن  :پیػ نیبز درض

 

 

  در انعبى  ظیعتن کلیویآؼنبیی دانؽجویبى بب هکبنیعن ػولکرد  :هذف کلی درض 

 

 

 (هر جلعه یک هذفجهت : )هذاف کلی جلعبت ا

 

ثذى ٍ ادم    اتآؽٌبيي ثب ثخؼ ّبی هبيغ -1

  

   آًبتَهي ػولکزدی ٍ تؾکیل ادرار در کلیِ ّبآؽٌبيي ثب  -2

 

آؽٌبيي ثب فیلتزاعیَى گلَهزٍلي، خزيبى خَى کلیَی ٍ کٌتزل آًْب   -3

  

ؽٌبخت هکبًیغن پزداسػ تَثَلي فیلتزای گلَهزٍلي    -4

  

يغ خبرج علَلي ٍ غلظت عذين  تٌظین اعوَاللیتِ هب -5

  

تٌظین کلیَی پتبعین، کلغین، فغفبت ٍ هٌیشين   -6

 

ثبس   –تٌظین تؼبدل اعیذ  -7

 

 

 

 

 

 

 



 ویصه به تفکیک اهذاف کلی هر جلعهاهذاف 

 

 جلعه اول

 ثذى ٍ ادم   اتآؽٌبيي ثب ثخؼ ّبی هبيغ: جلعه اول هذف کلی

 جلعه اول اهذاف ویصه

  :ؼذقبدر بب دانؽجو در پبیبى

 

  .ًبم ثجزداخشای تؾکیل دٌّذُ هبيغ داخل علَلي ٍ خبرج علَلي را  -1-1

 

   .اس ثخؼ ّبی هبيؼبت ثذى را تَضیح دّذ ًحَُ تؼییي حدن ّز کذام -2-1

 

.  ًبم ثجزدػَاهل هَثز ثز خبثدبيي هبيؼبت ثذى را  -3-1

   

.  را تَضیح دّذًحَُ تؾکیل ادم  -4-1

 

. تَضیح دّذايدبد ادم را  ثزاثز فبکتَرّبی اعویٌبى در -5-1

 

. در ثذى پظ اس اًفَسيَى را ؽزح دّذ ًحَُ تَسيغ هبيؼبت ثب اعوَالريتِ ّبی هختلف -6-1

 

دوم جلعه 

   آًبتَهي ػولکزدی ٍ تؾکیل ادرار در کلیِ ّبآؽٌبيي ثب : دومجلعه  هذف کلی

دوم جلعه  اهذاف ویصه

  :قبدر ببؼذ دانؽجو در پبیبى

 

. تلف کلیِ ّب را ؽزح دّذاػوبل هخ -1-2

 

  .عبختبر ػوَهي کلیِ ّب ٍ هدبری ادراری را کبهل تَضیح دّذ -2-2

  

  .ی کلیَی ٍ اّویت ّز کذام را تَضیح دّذاًَاع ًفزًٍْب -3-2

 

. ًزعبى ثِ کلیِ ٍ هیشاى آًزا ؽزح دّذتؾزيح ػزٍق خَ -4-2

  

. را ًبم ثجزداػصبة هثبًِ ای  -5-2

 

   .ؽزح دّذار ادردفغ  هکبًیغن -6-2

 

. ٍط ثِ رفلکظ ادرار کزدى را ؽزح دّذاختالالت رايح هزة -7-2

 



ظوم جلعه 

ی، خزيبى خَى کلیَی ٍ کٌتزل آًْب آؽٌبيي ثب فیلتزاعیَى گلَهزٍل: ظومجلعه  هذف کلی

ظوم جلعه  اهذاف ویصه

  :قبدر ببؼذ دانؽجو در پبیبى

 

  .لَهزٍلي را ؽزح دّذتزکیت فیلتزای گ -1-3

  

  .فزايٌذّبی درگیز در تؾکیل ادرار را ثِ تفصیل ؽزح دّذ -2-3

 

. را ًبم ثجزداليِ ّبی هختلف تؾکیل دٌّذُ عذ تصفیِ  -3-3

 

. تَضیح دّذدر تٌظین فیلتزاعیَى ّز هبدُ را  اليِ ّبی تؾکیل دٌّذُ عذ تصفیًِمؼ  -4-3

  

. را ًبم ثجزدًیزٍّبی تؼییي کٌٌذُ هیشاى فیلتزاعیَى گلَهزٍلي   -5-3

 

   .ؽزح دّذ راًیزٍّبی تؼییي کٌٌذُ هیشاى فیلتزاعیَى گلَهزٍلي ػَاهل هَثز ثز  -6-3

 

  .ػَاهل هَثز ثز هیشاى خزيبى خَى کلیَی را تَضیح دّذ  -7-3 

 

 .  تَضیح دّذرا  ٍ اّویت آىهکبًیغن خَدتٌظیوي هیشاى فیلتزاعیَى گلَهزٍلي   -8-3

 

چهبرم جلعه 

هکبًیغن پزداسػ تَثَلي فیلتزای گلَهزٍلي  ؽٌبخت: چهبرمجلعه  هذف کلی

چهبرم جلعه  اهذاف ویصه

  :قبدر ببؼذ دانؽجو در پبیبى

 

. هجبًي ثبسخذة ٍ تزؽح را ؽزح دّذ -1-4

 

  .در تَثَلْب تَضیح دّذرا  ثبسخذة ٍ تزؽحهکبًیغن  -2-4

 

  .دّذ رٍػ ثبسخذة آة ٍ ًحَُ خفت ؽذى ثبسخذة هَاد هختلف ثب ثبسخذة عذين را ؽزح -3-4

 

. ًمؼ ثخؼ ّبی هختلف تَثَلي در پزداسػ فیلتزای گلَهزٍلي را تَضیح دّذ -4-4

  

. ظین دفغ پتبعین ٍ ثیکزثٌبت ؽزح دّذًمؼ علَلْبی ايٌتزکبلِ را در تي -5-4

 

. تَثَلي را در تٌظین هیشاى ثبسخذة تَثَلي تَضیح دّذ-ًمؼ تؼبدل گلَهزٍلي -6-4

 



.  ًبم ثجزدهیشاى دفغ عذين ٍ ًحَُ اثز ّزکذام را ػَاهل هختلف تٌظین کٌٌذُ  -7-4

 

     .ًیزٍّبی هَثز در ثبسخذة هَاد را ؽزح دّذ -8-4

 

پنجن جلعه 

تٌظین اعوَاللیتِ هبيغ خبرج علَلي ٍ غلظت عذين : پنجنجلعه  هذف کلی

پنجن جلعه  اهذاف ویصه

  :قبدر ببؼذ دانؽجو در پبیبى

 

  .تَعظ کلیِ ّب خْت تٌظین حدن هبيؼبت ثذى را ؽزح دّذًحَُ رلیك عبسی ٍ تغلیظ ادرار  -1-5

  

  .ًمؼ ّیپزاعوَالريتِ هذٍالی کلیِ در تغلیظ ادرار ٍ ًحَُ ثَخَد آهذى آًزا تَضیح دّذ -2-5

   

  .ين حدن ٍ ًحَُ آساد ؽذى آًزا ؽزح دّذدر تٌظ ADH ًمؼ  -3-5

 

  .ٍ اثز آى در ّز هحل را تَضیح دّذ ADH هحل ّبی هختلف اثز  -4-5

 

   .تَضیح دّذًمؼ اٍرُ در تغلیظ ادرار ٍ چزخؼ هدذد آًزا در کلیِ  -5-5

   

. آًضيَتبًغیي را در تٌظن آة ٍ الکتزٍلیتْب تَضیح دّذ –اخشای عیغتن رًیي ًحَُ اثز  -6-5

 

.   هبيؼبت خبرج علَلي ؽزح دّذ ٍ تؾٌگي را در کٌتزل حدن ٍ اعوَالريتADHِ  -هکبًیغن اعوَرعپتَر -7-5

 

ؼؽن جلعه 

تٌظین کلیَی پتبعین، کلغین، فغفبت ٍ هٌیشين  : ؼؽنجلعه  هذف کلی

ؼؽن جلعه  اهذاف ویصه

  :قبدر ببؼذ دانؽجو در پبیبى

 

.  را تَضیح دّذًحَُ تَسيغ پتبعین در ثخؼ ّبی هختلف هبيؼبت ثذى  -1-6

 

  .را تَضیح دّذثذى  پتبعین در ػَاهل هَثز ثز ًحَُ تَسيغ -2-6

 

  .هکبًیغن تزؽح ٍ ثبسخذة پتبعین در ثخؼ ّبی هختلف تَثَلي را ؽزح دّذ  -3-6

  

  .ًبم ثجزدػَاهل تٌظین کٌٌذُ تزؽح پتبعین در تَثَلْبی کلیَی ٍ ًحَُ اثز ّزکذام را  -4-6

  

  .هیشاى ٍرٍد رٍساًِ کلغین ثِ ثذى ٍ تَسيغ ًزهبل آًزا ؽزح دّذ -5-6

  



   .ر ثخؼ ّبی هختلف تَثَلي را تَضیح دّذکبًیغن ثبسخذة کلغین دم  -6-6

 

  .سخذة آًزا در ّز ثخؼ تَثَلي ؽزح دّذتٌظین دفغ کلیَی فغفبت ٍ ًحَُ ثب -7-6

  

.    تٌظین دفغ کلیَی هٌیشين را تؾزيح ًوبيذ -8-6

  . 

هفتن جلعه 

ثبس   –تٌظین تؼبدل اعیذ : هفتنجلعه  هذف کلی

هفتن جلعه  اهذاف ویصه

  :قبدر ببؼذ دانؽجو در پبیبى

 

   .ی ٍ ثبسّبی  ضؼیف ٍ لَی را تَضیح دّذاعیذ، ثبس، اعیذّبی ضؼیف ٍ لَ هفبّین -1-7

    

  .ت غلظت يَى ّیذرٍصى را ًبم ثجزداًَاع دفبػْبی ثذى در ثزاثز تغییزا  -2-7

 

  .ؽزح دّذ ، فغفبت ٍ پزٍتئیٌْب ٍ اّویت آًْب راافز ثیکزثٌبتًحَُ ػولکزد ة -3-7

  

.  ثبس را تَضیح دّذ –ًمؼ عیغتن تٌفظ در تؼبدل اعیذ   -4-7

 

. خبرج علَلي تَعظ کلیِ ّب را ؽزح دّذًحَُ تٌظین غلظت يَى ّیذرٍصى هبيغ  -5-7

 

   .هکبًیغن تزؽح يَى ّیذرٍصى ٍ ثبسخذة ثیکزثٌبت را در ّز ثخؼ تَثَلي تؾزيح ًوبيذ -6-7

   

ّیذرٍصى آساد در داخل تَثَلْبی کلیِ ٍ تَلیذ ثیکزثٌبت خذيذ در ّز ثخؼ  ًحَُ ثبفزی ؽذى يًَْبی -7-7

  .تَثَلي را تَضیح دّذ

 

  .را تَضیح دّذثبس عبدُ ٍ هیکظ  –اًَاع اختالالت اعیذ ٍ ثبس  –ًمؼ کلیِ در تصحیح اختالالت اعیذ  -8-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

فیشيَلَصی پشؽکي گبيتَى ٍ ّبل   -1 :هنببغ

 سيَلَصی پشؽکي گبًًَگفي  -2         
 

 ٍ ثحث گزٍّي عخٌزاًي، پزعؼ ٍ پبعخ در کالط :روغ تذریط
 

 ًوبيؼ فیلن آهَسؽي   – ثزد ٍايت – دئَپزٍصکتَریٍ :وظبیل آهوزؼی 

 

 
 

ظنجػ و ارزؼیببی  

بر )ظهن از نوره کلروغ       آزهوى 

( حعب درصذ

ظبػت تبریخ  

ضوي درط ّز خلغِ درصذ ًوزُ کل  10پزعؼ ٍ پبعخ کوئیس 

 15/12 20/8/97درصذ ًوزُ کل  20 چٌذ گشيٌِ ای ترم آزهوى هیبى 

ثز اعبط ثزًبهِ درصذ ًوزُ کل  70 چٌذ گشيٌِ ایآزهوى پبیبى ترم 

 آهَسػ داًؾکذُ

 

حضور فؼبل در 

کالض 

  ثز ًوزُ کل  هثجتتبثیز حضَر ٍ غیبة  

 

 . رػبیت نظن کالظی –هوثر در کالض  فؼبل و ،به هوقغحضور  :هقررات کالض و انتظبرات از دانؽجو

 
 

: دانؽکذه EDOنبم و اهضبی هعئول:                نبم و اهضبی هذیر گروه:             نبم و اهضبی هذرض

 :تبریخ ارظبل :                                   تبریخ ارظبل:                          تبریخ تحویل



  4خبرج ترم ولوشی کلیه دانؽجویبى پسؼکی یفیس جذول زهبنبنذی درض

 8-10ؼنبه  :روز و ظبػت جلعه 

 

 هذرض هوضوع هر جلعه تبریخ جلعه

1 24/6/97 
 

 دکتز ًدفي آؽٌبيي ثب ثخؼ ّبی هبيغ ثذى ٍ ادم

2 31/6/97 
 

 دکتز ًدفي   آًبتَهي ػولکزدی ٍ تؾکیل ادرار در کلیِ ّبآؽٌبيي ثب 

3 7/7/97 
 

عیَى گلَهزٍلي، خزيبى خَى کلیَی ٍ آؽٌبيي ثب فیلتزا

 کٌتزل آًْب

  دکتز ًدفي

4 15/7/97 
 

 دکتز ًدفي ؽٌبخت هکبًیغن پزداسػ تَثَلي فیلتزای گلَهزٍلي

5 22/7/97 

 

 دکتز ًدفي تٌظین اعوَاللیتِ هبيغ خبرج علَلي ٍ غلظت عذين

6 29/7/97 

 

 دکتز ًدفي تٌظین کلیَی پتبعین، کلغین، فغفبت ٍ هٌیشين

7 6/8/97 

 

 دکتز ًدفي ثبس  –تٌظین تؼبدل اعیذ 

 


