
 بسمه تعالی

 

 زاد اسالمی واحد نجف آبادآدانشگاه 

 پزشکیدانشکده 

 فرم طرح درس 

 دستگاه كليه نام درس:

 عملی نوع واحد:                53/0تعداد واحد: 

 /پزشکی عمومی                  علوم پايهرشته تحصيلی: مقطع و 

بيوشيمی مقدمات علوم تشريح، فيزيولوژي سلول و پيشنياز : دروس 

 مولکول و سلول و بيوشيمی ديسيپلين

خانم دكتر فاطمه دكتر زاهد صفی خانی و دكتر مهري فياضی و :  مدرس

 دانشکده پزشکی : كالسمکان    ابوطالبی

 12222244تلفن داخلی دفتر:

 

 

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:

 خارج سلوليرا شرح داده وسنجش نماید.باانجام آزمایشات مناسب، چگونگی تنطيم اسمزی کليه و نقش آن در تعادل حجم مایعات  -1

 باانجام آزمایشات مناسب، منشانمک های کانی موجود درادرارو عوامل و بيماریهای موثر برتغييرات آنهارا شرح داده وسنجش نماید. -2

و وبصورت کيفی آنها راسنجش  باانجام آزمایشات مناسب،منشا ترکيبات آلی موجود درادرارو عوامل و بيماریهای موثر برتغييرات آنهارا شرح داده -3

 نماید.

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

 دمجاورت احشاء را نسبت به یكدیگر فرا گير -5

 بافت های مختلف را در زیر ميكروسكوپ ببيند و تشخيص دهد -6

 

 حيطه عاطفی:

 در بحث های گروهی شرکت نماید.-1

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

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

 احشاء موجود در این ناحيه را معاینه نماید -2



 آزمایشات مربوطه را بصورت گروهی انجام دهد. -3

 بتوانددرموضوعات مرتبط به طراحی آزمایش بپردازد. -4

 مترو... با مهارت و صحيح بكارببرد. PHوسایل آزمایشگاهی مانندپيپت،رفراکتومتر،  -5
 

 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: 

 جسد، ميكروسكوپ، موالژ و 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.آزمون نحوه ارزیابی دانشجو:

 جدول زمانبندي درس                

 رئوس مطالب رديف

 کليوی و ساختمان داخلی کليهتدریس عناصر خلف صفاقی، پوشش های کليه ، غده فوق  4

 تدریس ناحيه لگن، ساختمان مثانه و مجاورت های آن 2

 بررسی دستگاه تناسلی جنس مذکر 5

 آناتومی دستگاه تناسلی جنس مونث و ناحيه پرینه 1

 بررسی بافت کليه ها و دستگاه ادراری در زیر ميكروسكوپ 3

 ميكروسكوپبررسی بافت دستگاه تناسلی مذکر در زیر  6

 بررسی بافت دستگاه تناسلی مونث در زیر ميكروسكوپ 7

 بررسی نقش کليه ها در تعادل آب 8

 سنجش کراتينين، اوره، اسيداوریک در ادرار 2

 سنجش کلر، پروتئين، قند، موکوس و کدورت ادرار 40
 

 منابع:

- Anthony L. Mescher. Junqueira's basic histology; 2016. 

- Sadler T.W. Longman's medical embryology; 2015. 

  2112هال چاپ-کتاب فيزیولوژی گایتون -

 تألیف دکتر بهرام الهی   استخوان شناسی

 تألیف دکتر بهرام الهی   آناتومی تنه

 ترجمه دکتر رضا شیرازی......... جلد اول تنه 2102 تألیف ریچارد اسنل   آناتومی بالینی

 جلد اول تنه ترجمه دکتر رضا شیرازی ..... 2102تألیف ریچارد درک  برای دانشجویان(آناتومی گری )



 
A textbook of Regional Anatomy……………………………J.Joseph 

A textbook of Regional and Applied…………………………R.J.Last 

Clinical Anatomy for Medical Students……………………..Snell 

Gray's Anatomy…………………………………………..…..Williams&Warwick 

 

 1331(، دانشگاه پيام نور،2الميان، سوسن،آزمایشگاه فيزیولوژی جانوری ) -

 1322، دانشگاه اراک، های آزمایشگاهی در فيزیولوژی جانوریروش، پریسا، مالكی، ، حميدرضا مومنی -
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