
 

 به نام خدا

 دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه 

 پزشكيدانشكده  

 (98-99طرح درس)نیمسال اول 

 

 

 

 سراسری داروسازی دانشجویان مخاطبان:                                  کلیه      فیزیولوژی  عنوان درس:

 1-3شنبه  دو ساعت پاسخگویی به سواالت فراگیر:                        واحد                             8/0 تعدادواحد:

 دکتر هوشنگ نجفی  مدرس:                                     8-10شنبه سه رس: زمان ارائه د

  کلیویآناتومی سیستم  پیش نیاز: درس

 

 

  در انسان  سیستم کلیویآشنایی دانشجویان با مکانیسم عملکرد  هدف کلی درس :

 

 

 جلسات : )جهت هر جلسه یک هدف(هداف کلی ا

 

 بدن و ادم    اتآشنايي با بخش های مايع -1

  

    آناتومي عملکردی و تشکیل ادرار در کلیه هاآشنايي با  -2

 

 آشنايي با فیلتراسیون گلومرولي، جريان خون کلیوی و کنترل آنها  -3

  

 شناخت مکانیسم پردازش توبولي فیلترای گلومرولي   -4

  

 اسمواللیته مايع خارج سلولي و غلظت سديم  تنظیم  -5

  

 تنظیم کلیوی پتاسیم، کلسیم، فسفات و منیزيم  -6

 

 باز  –تنظیم تعادل اسید  -7

 

 

 

 

 

 

 



 ویژه به تفکیک اهداف کلی هر جلسهاهداف 

 

 جلسه اول

 بدن و ادم   اتآشنايي با بخش های مايع: جلسه اول هدف کلی

 جلسه اول اهداف ویژه

  قادر باشد: انشجود در پایان

 

   نام ببرد.اجزای تشکیل دهنده مايع داخل سلولي و خارج سلولي را  -1-1

 

    از بخش های مايعات بدن را توضیح دهد. نحوه تعیین حجم هر کدام -2-1

 

 .  نام ببردعوامل موثر بر جابجايي مايعات بدن را  -3-1

    

 را توضیح دهد.  نحوه تشکیل ادم  -4-1

 

 .توضیح دهدايجاد ادم را  ای اطمینان در برابرفاکتوره -5-1

 

 .در بدن پس از انفوزيون را شرح دهد نحوه توزيع مايعات با اسموالريته های مختلف -6-1

 

 دومجلسه 

   آناتومي عملکردی و تشکیل ادرار در کلیه هاآشنايي با : دومجلسه  هدف کلی

 دومجلسه  اهداف ویژه

  قادر باشد: دانشجو در پایان

 

 .اعمال مختلف کلیه ها را شرح دهد -1-2

 

   ساختار عمومي کلیه ها و مجاری ادراری را کامل توضیح دهد. -2-2

  

   .ی کلیوی و اهمیت هر کدام را توضیح دهدانواع نفرونها -3-2

 

 .نرسان به کلیه و میزان آنرا شرح دهدتشريح عروق خو -4-2

  

 را نام ببرد.اعصاب مثانه ای  -5-2

 

    .شرح دهدادرار دفع  انیسممک -6-2

 

 .وط به رفلکس ادرار کردن را شرح دهداختالالت رايج مرب -7-2

 



 سومجلسه 

 ي، جريان خون کلیوی و کنترل آنهاآشنايي با فیلتراسیون گلومرول: سومجلسه  هدف کلی

 سومجلسه  اهداف ویژه

  قادر باشد: دانشجو در پایان

 

   .دهد لومرولي را شرحترکیب فیلترای گ -1-3

  

   .فرايندهای درگیر در تشکیل ادرار را به تفصیل شرح دهد -2-3

 

 را نام ببرد.اليه های مختلف تشکیل دهنده سد تصفیه  -3-3

 

 .توضیح دهددر تنظیم فیلتراسیون هر ماده را  اليه های تشکیل دهنده سد تصفیهنقش  -4-3

  

 را نام ببرد.ي نیروهای تعیین کننده میزان فیلتراسیون گلومرول  -5-3

 

   .شرح دهد رانیروهای تعیین کننده میزان فیلتراسیون گلومرولي عوامل موثر بر  -6-3

 

  .عوامل موثر بر میزان جريان خون کلیوی را توضیح دهد  -7-3 

 

 .  توضیح دهدرا  و اهمیت آنمکانیسم خودتنظیمي میزان فیلتراسیون گلومرولي   -8-3

 

 چهارمجلسه 

 شناخت مکانیسم پردازش توبولي فیلترای گلومرولي: چهارم جلسه هدف کلی

 چهارمجلسه  اهداف ویژه

  قادر باشد: دانشجو در پایان

 

 مباني بازجذب و ترشح را شرح دهد. -1-4

 

   .در توبولها توضیح دهدرا  بازجذب و ترشحمکانیسم  -2-4

 

   .ب سديم را شرح دهدروش بازجذب آب و نحوه جفت شدن بازجذب مواد مختلف با بازجذ -3-4

 

 .نقش بخش های مختلف توبولي در پردازش فیلترای گلومرولي را توضیح دهد -4-4

  

 .ظیم دفع پتاسیم و بیکربنات شرح دهدنقش سلولهای اينترکاله را در تن -5-4

 

 .توبولي را در تنظیم میزان بازجذب توبولي توضیح دهد-نقش تعادل گلومرولي -6-4

 



 .  نام ببردتنظیم کننده میزان دفع سديم و نحوه اثر هرکدام را  عوامل مختلف -7-4

 

      نیروهای موثر در بازجذب مواد را شرح دهد. -8-4

 

 پنجمجلسه 

 تنظیم اسمواللیته مايع خارج سلولي و غلظت سديم: پنجمجلسه  هدف کلی

 پنجمجلسه  اهداف ویژه

  قادر باشد: دانشجو در پایان

 

   .تغلیظ ادرار توسط کلیه ها جهت تنظیم حجم مايعات بدن را شرح دهد نحوه رقیق سازی و -1-5

  

   .نقش هیپراسموالريته مدوالی کلیه در تغلیظ ادرار و نحوه بوجود آمدن آنرا توضیح دهد -2-5

    

   .یم حجم و نحوه آزاد شدن آنرا شرح دهددر تنظ ADH نقش  -3-5

 

   .و اثر آن در هر محل را توضیح دهد ADH محل های مختلف اثر  -4-5

 

    .توضیح دهدنقش اوره در تغلیظ ادرار و چرخش مجدد آنرا در کلیه  -5-5

    

 .آنژيوتانسین را در تنظم آب و الکترولیتها توضیح دهد –اجزای سیستم رنین نحوه اثر  -6-5

 

 مايعات خارج سلولي شرح دهد.     و تشنگي را در کنترل حجم و اسموالريتهADH  -مکانیسم اسمورسپتور -7-5

 

 ششمجلسه 

 تنظیم کلیوی پتاسیم، کلسیم، فسفات و منیزيم : ششمجلسه  هدف کلی

 ششمجلسه  اهداف ویژه

  قادر باشد: دانشجو در پایان

 

 را توضیح دهد.  نحوه توزيع پتاسیم در بخش های مختلف مايعات بدن  -1-6

 

   .را توضیح دهدبدن  پتاسیم در عوامل موثر بر نحوه توزيع -2-6

 

   .مکانیسم ترشح و بازجذب پتاسیم در بخش های مختلف توبولي را شرح دهد  -3-6

  

   .نام ببردعوامل تنظیم کننده ترشح پتاسیم در توبولهای کلیوی و نحوه اثر هرکدام را  -4-6

  

   .میزان ورود روزانه کلسیم به بدن و توزيع نرمال آنرا شرح دهد -5-6

  



   .ر بخش های مختلف توبولي را توضیح دهدکانیسم بازجذب کلسیم دم  -6-6

 

   .زجذب آنرا در هر بخش توبولي شرح دهدتنظیم دفع کلیوی فسفات و نحوه با -7-6

  

 تنظیم دفع کلیوی منیزيم را تشريح نمايد.      -8-6

  . 

 هفتمجلسه 

 باز  –تنظیم تعادل اسید : هفتمجلسه  هدف کلی

 هفتمجلسه  اهداف ویژه

  قادر باشد: دانشجو در پایان

 

    .ی و بازهای  ضعیف و قوی را توضیح دهداسید، باز، اسیدهای ضعیف و قو مفاهیم -1-7

    

   .ت غلظت يون هیدروژن را نام ببردانواع دفاعهای بدن در برابر تغییرا  -2-7

 

   .شرح دهد ، فسفات و پروتئینها و اهمیت آنها راافر بیکربناتنحوه عملکرد ب -3-7

  

 باز را توضیح دهد.   –نقش سیستم تنفس در تعادل اسید   -4-7

 

 .خارج سلولي توسط کلیه ها را شرح دهدنحوه تنظیم غلظت يون هیدروژن مايع  -5-7

 

    .مکانیسم ترشح يون هیدروژن و بازجذب بیکربنات را در هر بخش توبولي تشريح نمايد -6-7

    

هیدروژن آزاد در داخل توبولهاای کلیاه و تولیاد بیکربناات جدياد در هار بخاش         نحوه بافری شدن يونهای -7-7

   .توبولي را توضیح دهد

 

   .را توضیح دهدباز ساده و میکس  –انواع اختالالت اسید و باز  –نقش کلیه در تصحیح اختالالت اسید  -8-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 فیزيولوژی پزشکي گايتون و هال   منابع:

 

 و بحث گروهي راني، پرسش و پاسخ در کالسسخن روش تدریس:
 

 نمايش فیلم آموزشي   – برد وايت – دئوپروژکتوريو وسایل آموزشی :

 

 
 

 سنجش و ارزشیابی 

سهم از نمره کل)بر  روش       آزمون

 حسب درصد(

 ساعت تاریخ 

 ضمن درس هر جلسه درصد نمره کل 11 پرسش و پاسخ کوئیز

 15/12 14/8/98 درصد نمره کل 21 یچند گزينه ا ترم آزمون میان 

بر اساس برنامه  درصد نمره کل 71 چند گزينه ای آزمون پایان ترم

 آموزش دانشکده

 

حضور فعال در 

 کالس

   بر نمره کل مثبتتاثیر  حضور و غیاب 

 

 رعایت نظم کالسی.  –فعال و موثر در کالس  ،به موقعحضور  مقررات کالس و انتظارات از دانشجو:

 
 

 دانشکده: EDOنام و امضای مدرس:             نام و امضای مدیر گروه:                نام و امضای مسئول

 تاریخ تحویل:                          تاریخ ارسال:                                   تاریخ ارسال :



 سراسری  داروسازیولوژی کلیه دانشجویان فیزی جدول زمانبندی درس

  8-10شنبه سه  روز و ساعت جلسه :

 

 مدرس موضوع هر جلسه تاریخ جلسه

1 2/7/98 
 

 دکتر نجفي آشنايي با بخش های مايع بدن و ادم

2 9/7/98 
 

 دکتر نجفي   آناتومي عملکردی و تشکیل ادرار در کلیه هاآشنايي با 

 آشنايي با فیلتراسیون گلومرولي، جريان خون کلیوی و 16/7/98 3

 کنترل آنها

  دکتر نجفي

4 23/7/98 
 

 دکتر نجفي شناخت مکانیسم پردازش توبولي فیلترای گلومرولي

5 31/7/98 
 

 دکتر نجفي تنظیم اسمواللیته مايع خارج سلولي و غلظت سديم

6 14/8/98 

 

 دکتر نجفي تنظیم کلیوی پتاسیم، کلسیم، فسفات و منیزيم

7 21/8/98 

 

 دکتر نجفي باز  –تنظیم تعادل اسید 

 


