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 رٍزاًِ درس طرح
 

 گرٍُ فیسیَلَشی ،داًشکدُ پسشکی ،ارٍهیِ پسشکی ػلَم داًشگاُ

 کلیِ ٍ هایؼات تدى فیسیَلَشی : درس ًام

 ................... ترگساری تاریخ 5: جلسِ 

 پسشکی داًشکدُ: ترگساری هحل گلَهرٍلی فیلتراسیَى: جلسِ هَضَع

 ػثداهلل زادُ فرد دکتر : هدرس دقیقِ 521: جلسِ هدت

  (ایحرفِ یادکتر) پسشکی : فراگیراى تحصیلی هقطغ ٍ رشتِ

References: 1-Guyton textbook of medical physiology (2011)                                                                                             

2- renal physiology vander (2007) 

  کلیَی فیلتراسیَى ٍ کلیِ اػوال شٌاخت: درس کلی ّدف

 رئَس

 هطالة

 ػٌاٍیي) 

 (فرػی

 شٌاختی حیطِ سِ در اختصاصی اّداف

 حرکتی رٍاًی ٍ ػاطفی

 زهاى طثقِ -حیطِ

 تٌدی

 هطالة

 )دقیقِ(

 رٍش

 تدریس

 ٍ ّا رساًِ

 ٍسائل

 آهَزشی

 تکالیف

 داًشجَ

 ٍ ارزشیاتی شیَُ

 آى درصد

 عاذتواى -1
 اس کلیِ کلی
 آًاتَهی ًظز

 ًوایس تؾزیح را هسٍال ٍ کَرتکظ کلیِ، عاذتواى -1-1

 تؾزیح را آى هیشاى ٍ کلیِ ذَى گززػ آًاتَهی -1-2

 .ًوایس

 .کٌس تیاى را آى هرتلف ّایقغوت ٍ ًفزٍى -1-3

 تَضیح را هسٍالری ٍ کَرتیکال ّایفزٍىًت فاٍت -1-4

 . زّس

 ؽٌاذتی
 

 ؽٌاذتی
 

 ؽٌاذتی
 

 ؽٌاذتی

 عرٌزاًی 

 پزعؼ ٍ

 پاعد ٍ

 ٍایت ٍ رایاًِ

 هاصیک ٍ تزز

 حل

 هغائل

 هغزحِ

 کالط زر

هغزح  ئلحل هغا

 ،کالط زر ُؽس

 ٍ تزم هیاى اهتحاى

 تزم پایاى

 ًام را ؽَزهی زفغ کلیِ تَعظ کِ سائسی هَاز -1-2 کلیِ اػوال -2

 ز. تثز

 تٌظین ّاٍتیالکتزٍل ٍ آب تٌظین زر کلیِ ًقؼ  -2-2

 .زّس تَضیح را ذَىفؾار  ٍ اعوَالریٌِ

 ًام را کٌسهی تَلیس کلیِ کِ هَاز ٍ ّاَرهَىّ -2-3

 .تثزز

 ؽٌاذتی
 

 ؽٌاذتی
 

 ؽٌاذتی

     

 عیَى فیلتزا -3
 گلَهزٍلی

 .ًوایس تؾزیح را گلَهزٍلی غؾاء عاذتواى -3-1

 آى تفاٍت ،کٌس تیاى را گلَهزٍلی فیلتزای تزکیة -3-2

 تار ّواًٌس آى تز هَثز ػَاهل ٍ تزؽوارزپالعوا 

 . ًوایس تیاى راٍ اًساسُ هَلکَل  الکتزیکی

 را گلَهزٍلی فیلتزای تَلیس زر زذیل ًیزٍّای -3-3

 . تزؽوارز

 را آى ٍاّویت گلَهزٍلی فیلتزای تؾکیل هیشاى  -3-4

 .زّس ؽزح

 ؽٌاذتی

 ؽٌاذتی

 
 

 ؽٌاذتی
 

 ؽٌاذتی

     

 تٌظین -4
GFR 

 تزرٍ ٍاتزاى ٍ آٍراى ّای ؽزیاًچِ اًقثاك تاثیز -4-1

GFR زّس حؽز را. 

 .زّس تَضیح را GFR زاؽتي ًگِ ثاتت ّویتا -4-2

 . ًوایس تؾزیح را گلَهزٍلی تَتَلَی فیستک -4-3

 . زّس تَضیح را هیَصًیک هکاًیغن -4-4

 را GFR تز هَثز ػقثی ٍ َّرهًَی ػَاهل -4-5

 . تزؽوارز

 ؽٌاذتی
 

 ؽٌاذتی

 ؽٌاذتی

 
 ؽٌاذتی
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 گرٍُ فیسیَلَشی ،داًشکدُ پسشکی ،ارٍهیِ پسشکی ػلَم داًشگاُ

 ٍ هایؼات تدى کلیِ فیسیَلَشی : درس ًام

 ................... ترگساری تاریخ   9ٍ  2: جلسِ شوارُ

 پسشکی داًشکدُ: ترگساری هحل کلیَی ّایتَتَل در گلَهرٍلی فیلترای پردازش: جلسِ هَضَع

 ػثداهلل زادُ فرد دکتر : هدرس دقیقِ 521: جلسِ هدت

  (ایحرفِ یادکتر) پسشکی: فراگیراى تحصیلی هقطغ ٍ رشتِ

References:1-Guyton textbook of medical physiology (2011)  

2- renal physiology vander (2007) 
 کلیَی ّایتَتَل در گلَهرٍلی فیلترای پردازش شٌاخت: درس کلی ّدف

 هطالة رئَس

 (فرػی ػٌاٍیي)
 شٌاختی حیطِ سِ در اختصاصی اّداف

 حرکتی رٍاًی ٍ ػاطفی
 زهاى طثقِ-حیطِ

 تٌدی
 هطالة

 )دقیقِ(

 ٍ ّا رساًِ تدریس رٍش

 ٍسائل

 آهَزشی

 تکالیف

 داًشجَ
 ٍ ارزشیاتی شیَُ

 آى درصد

 تزای تَتَلی تاسجسب هقسار ٍ اّویت -1-1 تَتَلی تاسجذب -1
 .کٌس تیاى را هرتلف هَاز

 تساذل هَاز تزؽح ٍ تاسجذب ّایرٍػ -1-2
 .سزّ یحتَض را کلیلِ تَتَل

 زر آى اّویت ٍ تَتَلی اًتقال حساکثز -1-3
 کلیِ ّایتَتَل زاذل تِ هَاز تزؽح ٍ جذب

 . کٌس تیاى را
 زر اعوش رٍػ تا آب تاسجذب ًحَُ -1-4

 . زّس تَضیح را کلیِ ّایتَتَل

 تحلیلی - ؽٌاذتی

 

 تحلیلی -ؽٌاذتی 

 

 تحلیلی -ؽٌاذتی 

 
  

 تحلیلی  -ؽٌاذتی

 ٍ عرٌزاًی 

 پاعد ٍ پزعؼ

 ٍایت ٍ رایاًِ

 هاصیک ٍ تزز

 هغائل حل

 هغزحِ

 کالط زر

حِ هغز لحل هغائ

 اهتحاى ٍ کالط زر

 ٍ تزم هیاى

 تزم پایاى

 ّایتَتَل ًقؼ  -2
 زر شیوالگپزٍ

 ٍ تاسجذب

 هَاز تزؽح

 پزٍگشیوال ّایتَتَل زر کِ هَازی -2-1
 را آًْا فسزر ٍ زتثز ًام را ؽًَسهی تاسجذب

 .کٌس تیاى
 پزٍگشیوال ّایتَتَل زر کِ هَازی -2-2

 .تثزز ًام را ؽَزهی تزؽح
 اس ػثَر حیي زر هَاز غلظت تغییزات -2-3

 .ًوایس تؾزیح را پزٍگشیوال تَتَل

 ؽٌاذتی

 
 

 ؽٌاذتی

 
 

 ؽٌاذتی

     

 ٌّلِ قَط ًقؼ -3
 هَاز تاسجذب زر

 قَط ًاسک ؼِقغ ًقؼ ٍ عاذتواى -3-1

 تیاىتؾزیح ٍ   الحاه ٍ آب ذبتاسج زر ٌِّل

 . کٌس

 قَط ضرین ؼِغق ًقؼ ٍ عاذتواى -3-2

 .زّس تَضیح را اهالح تاسجذب زر ٌّلِ

 ٍ پتاعین عسین اًتقالی ّن اّویت -3-3

 کٌس.  تیاى را ٌّلِ قَط زر کلز

 ؽٌاذتی

 
 

 ؽٌاذتی

   
 

 ؽٌاذتی

     

تَتَل  ػولکزز  -4

ی هجار ٍ زیغتال

 قؾزی کٌٌسُ جوغ

 هجاری زٌّسُ تؾکیل یّاعلَل اًَاع -4-1

 مًا را قؾزی کٌٌسُ جوغ

 .کٌس تیاى را آًْا ػولکزز ٍ تثزز

 ؽٌاذتی
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 زر هزکشی ٍ

 هَاز تاسجذب

 بذج تاس زر کٌٌسُ جوغ هجاریًقؼ  -4-2

 زّس.  تَضیحرا  آب

 زرتزؽح کٌٌسُ جوغ هجاری اّویت -4-3

  ىتیا را ّیسرٍصى ٍ پتاعین

 .کٌس

 ؽٌاذتی

 
 

 ؽٌاذتی

 

 جذب هکاًیغن -5
 تیي فضای اس هَاز

 تِ کلیِ علَلی
 ّایگهَیز زاذل

 تَتَلی زٍر

 تِ هَاز تاسجذب زر هَثز ًیزٍّای -5-1
 را آًْا تغییزات اثز ٍ ززتث ًام را هَیزگ زاذل

 زّس تَضیح
 زاىٍات ٍ آٍراى زیاًچِؽ اًقثاك تاثیز -5-2
 .زّس تَضیح را َازه بتاسجذ رٍی زت

 تاسجذب زر فیلتزاعیَى کغز تاثیز -5-3
 . کٌس تیاى را هَاز

 تحلیلی -ؽٌاذتی

 
  

 تحلیلی -ؽٌاذتی

 

 تحلیلی -ؽٌاذتی

     

 ػَاهل ًقؼ -6

 زر َّرهًَی
 هَاز تاسجذب

 زر آلسعتزٍى َّرهَى ولػ هکاًیغن -6-1
 .زّس حتَضی را سینع تاسجذب

 تز 2آًضیَتاًغیي  تاثیز چگًَگی -6-2
 .کٌس تیاى را عسین تاسجذب

 ٍ ADH ٍ ANP کار هکاًغین -6-3
PTH ٍ بذتاسج تٌظین زر ًفزیي ًَراپی 

 .زّس تَضیح را هَاز

 ؽٌاذتی
 

 ؽٌاذتی
 

 ؽٌاذتی

     

 کلیزاًظ هفَْم -7
 کلیَی

 را کلیَی کلیزاًظ تؼزیفٍ  هفَْم -7-1
 .ًوایس تؾزیح

 تؼٌَاى ٌیيیکزات کلیزاًظ اّویت -7-2
 .ًوایس تیاى را GFR اس هؼیاری

 تؼٌَاى PAH  کلیزاًظ اّویت -7-3
 .ًوایس تیاى را RPF اس هؼیاری

 تحلیلی -ؽٌاذتی
 

 تحلیلی -ؽٌاذتی
  

 حلیلیت -ؽٌاذتی

     

 

 
 گرٍُ فیسیَلَشی ،داًشکدُ پسشکی ،ارٍهیِ پسشکی ػلَم داًشگاُ

 ٍ هایؼات تسى کلیِ فیسیَلَشی : درس ًام

 .................... ترگساری تاریخ 4 : جلسِ شوارُ

 پسشکی داًشکدُ : ترگساری هحل آب تؼادل : جلسِ هَضَع

 ػثداهلل زادُ فرد دکتر : هدرس دقیقِ  521: جلسِ هدت

  (ایحرفِ یادکتر) پسشکی : فراگیراى تحصیلی هقطغ ٍ رشتِ

References:1-Guyton textbook of medical physiology (2011)  

2- renal physiology vander (2007) 
 آب ٍ تٌظین آى  تؼادل شٌاخت: درس کلی ّدف

 هطالة رئَس

 (فرػی ػٌاٍیي)

 شٌاختی حیطِ سِ در اختصاصی اّداف

 حرکتی رٍاًی ٍ ػاطفی

 زهاى طثقِ  -حیطِ

 - تٌدی

 هطالة

 )دقیقِ(

 رٍش

 تدریس

 ٍ ّا رساًِ

 ٍسائل

 آهَزشی

 تکالیف

 داًشجَ

 ارزشیاتی شیَُ

 آى ٍدرصد

 زر آى غفس تَسیزر ٍ تسى آب هیشاى -1-1 تسى آب تؼازل -1
 .کٌس تیاىرا  آى تزکیة ٍ علَلذارج  ٍ لزاذ

 ٍ آى زفغ ّایرٍػ ٍ آب زریافت ّایراُ -1-2

 ؽٌاذتی
 

 ؽٌاذتی

 ٍ عرٌزاًی 

 ٍ پزعؼ

 ٍایت ٍ رایاًِ

 هاصیک ٍ تزز

 هغائل حل

 هغزحِ

 کالط زر

هغزحِ  ئلهغا  حل

 اهتحاى ٍ کالط زر

 تزم پایاى ٍ تزم هیاى
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 . تثزز م ًا آى هقازیز

ٍ  زاذل، تسى آب حجن گیزیاًساسُ رٍػ -1-3

 تؾزیح را ذَى ٍ پالعوا حجن ٍ لیعلَذارج 
 . ًوایس

 

 ؽٌاذتی

 پاعد

 فؾار ٍ اعوش -2

 اّویت ٍ اعوشی

 آى زر عسین

 ّایغلظت تا رتلفه هَاز اعوشی فؾار -2-1

 . ًوایس ثِهحاع را فلهرت

 اعوشی فؾار ایجاز زر عسین ًقؼ اّویت -2-2

 . ًوایس تیاى را

 زرفسّای تا هرتلف ّایهحلَل تاثیز -2-3

 جذار ٍ زاذل هایؼات ّای حجن تزرٍی هرتلف

 .ًوایس هحاعثِ را علَلی

 ؽٌاذتی
 

 ؽٌاذتی

 
 

 ؽٌاذتی

     

 
 ػَاهل ٍ ازم -3

 آى تز هَثز

 تفاٍت ٍ علَلیج ذار ٍ علَلی زاذل ازم -3-1
 .کٌس تیاى را آى ّای

 .تثزز ًام ازم ایجاز زر هَثز ػَاهل -3-2

-هی ازم هْار عثة کِ اعویٌاًی ػَاهل -3-3

 .زّس تَضیح را گززًس

  تحلیلی -ؽٌاذتی

 تحلیلی -ؽٌاذتی
 تحلیلی -ؽٌاذتی

     

 

 ارٍهیِ داًشکدُ پسشکی گرٍُ فیسیَلَشی پسشکی ػلَم داًشگاُ

 ٍ هایؼات تدى کلیِ فیسیَلَشی : درس ًام

 ...................... ترگساری تاریخ 1: جلسِ شوارُ

 پسشکی داًشکدُ : ترگساری هحل اسوَالریتِ تٌظین : جلسِ هَضَع

 ػثداهلل زادُ فرد دکتر : هدرس دقیقِ  521: جلسِ هدت

  (ایحرفِ یادکتر) پسشکی : فراگیراى تحصیلی هقطغ ٍ رشتِ

References:1-Guyton textbook of medical physiology (2011)  

2- renal physiology vander (2007) 
 هایؼات اسوَالریتِ تٌظین کلی ّای هکاًیسن شٌاخت: درس کلی ّدف

 هطالة رئَس

 (فرػی ػٌاٍیي)

 حیطِ سِ در اختصاصی اّداف

 حرکتی رٍاًی ٍ ػاطفی شٌاختی

 زهاى طثقِ -حیطِ

  تٌدی

 هطالة

 )دقیقِ(

 رٍش

 تدریس

 ٍ ّا رساًِ

 ٍسائل

 آهَزشی

 تکالیف

 داًشجَ

 ارزشیاتی شیَُ

 آى ٍدرصد

 کلی ّای هکاًیغن -1

 اعوَالریتِ تٌظین
 هایؼات

 تٌظین زر کلیِ تَاًوٌسی -1-1

  را ازرار حجن زازى تغییز تا اعوَالریتِ
 .ًوایس تؾزیح

 تٌظین زر آب زریافت ًقؼ -1-2

 .کٌس تیاى را اعوَالریتِ

 ٍ کَرتیکال ّایًفزٍى ایًّفاٍت -1-3
 .زّس تَضیح را هسٍالری

 تحلیلی -ؽٌاذتی

 

 

  

  تحلیلی -ؽٌاذتی

 

 

 ؽٌاذتی

 ٍ عرٌزاًی 

 ٍ پزعؼ

 پاعد

 ٍایت ٍ رایاًِ

 هاصیک ٍ تزز

 هغائل حل

 هغزحِ

 کالط زر

 زرحِ هغز لحل هغائ

 هیاى اهتحاى ٍ کالط

 تزم پایاى ٍ تزم
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 زر کلیَی کاًیغنه -2

 رقیق ازرار زفغ

 تَتَلی زاذل اعوَالریتِ تغییزات -2-1
 .کٌس تیاى را ًفلزٍى ّالی قغلوت زر
 زر ADH ػول هکاًیغن ٍ ًقؼ -2-2

 .زّس تَضیح را َلیتَت ذبتاسج نتٌظی
 ؽزایظ زر ازرار اجثاری حجن -2-3

 . ًوایس هحاعثِ را هرتلف

 را آى تغییزات ٍ هرقَؿ سىٍ -2-4
 .کٌس تیاى

 ٍ اعوَلی کلیزاًظ هفَْم -2-5
 .ًوایس تؾزیح را آساز آب کلیزاًظ

 تحلیلی -ؽٌاذتی
  

  ؽٌاذتی -تحلیلی

 
 

 تحلیلی -ؽٌاذتی

  

  تحلیلی -ؽٌاذتی

 

 تحلیلی -ؽٌاذتی

     

 ًیاس هَرز ػَاهل -4
 غلیظ ازرار زفغ تزای

 ٍ هؼکلَطاى جزی هکاًیغلن -4-1
 اعوَالریتِّایپز زایجا زر آى تاّوی

 .کٌس تیاى را لَهٌی زاذل
 زر آى تزؽح ٍ اٍرُ جذب تاس ًقؼ -4-2

 را لَهي زاذل ِّایپزاعوَالریت ازایج
 .ًوایس تؾزیح

  ٍ ٌّلِ قَط آًاتَهی اّویت -4-3
 حفظ زرvasa recta ای  ّهَیزگ

 .زّس تَضیح را هسٍال اعوَالریتِّایپز

 تحلیلی -ؽٌاذتی

 
  

 تحلیلی -ؽٌاذتی

 

 

  تحلیلی -ؽٌاذتی

 

     

 تٌظین هَثز ػَاهل -5
 ADH تزؽح

 اعوشی گیزًسُ فیستک عیغتن -5-1
ADH  زّس تَضیح را. 

 ایّگیزًسُ حاٍی ّایهکاى -5-2
 هحزک ػَاهلز ٍ تثز امً را تَراعوَرعپ

 .کٌس تیاى را ّاىآ
 َّرهَى ٍتزؽح تَلیس هحل -5-3

ADH  تثزز ًام را . 
 تارٍ گیزًسُ فیستک عیغتن -5-4

 . کٌس تیاى را ADH رعپتَر

 فؾار تغییزات اثز قسرت ٍ اّویت -5-5
 ADH تزؽح زرٍیت َالریتِاعو ٍ ذَى

 .ًوایس هقایغِ تاّن ٍ کٌس تیاى را
 تیاى را ADH تزؽح اذتالالت -5-6

 .کٌس

  ؽٌاذتی

 

 ؽٌاذتی

 

 

  

  ؽٌاذتی

 

  

  ؽٌاذتی
 

 حلیلیت -ؽٌاذتی

 
 

 ؽٌاذتی 

     

 ٍ تٌؾٌگی ًقؼ  -6

 کٌتزل زر ًوک تِ هیل
 اعوَالریتِ

 .تثزز ًام را هغش زر تؾٌگی هزاکش -6-1

 .تثزز ًام را تؾٌگی هَثز َاهلػ -6-2

 زریافت تِ هیل زر هَثز ػَاهل -6-3
 .تثزز امً شهغ زر آى شهزک ٍ ًوک

 ؽٌاذتی 

 ؽٌاذتی 

 ؽٌاذتی 

     

 

 ارٍهیِ داًشکدُ پسشکی گرٍُ فیسیَلَشی پسشکی ػلَم داًشگاُ

 ٍ هایؼات تدى کلیِ فیسیَلَشی : درس ًام

 .............................. ترگساری تاریخ 6 : جلسِ شوارُ
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 هٌیسین ، کلسین ، پتاسین تٌظین ّایهکاًیسن شٌاخت: درس کلی ّدف

 هطالة رئَس

 فرػی ػٌاٍیي (

 شٌاختی حیطِ سِ در اختصاصی اّداف

 حرکتی رٍاًی ٍ ،ػاطفی

 زهاى طثقِ حیطِ

 - تٌدی

 هطالة

 )دقیقِ(

 رٍش

 تدریس

 ٍ ّا رساًِ

 ٍسائل

 آهَزشی

 تکالیف

 داًشجَ

 ارزشیاتی شیَُ

 آى ٍدرصد

 ّایهکاًیغن -1
 پتاعین تٌظین

 تیاى را علَلی جذار پتاعین تٌظین اّویت -1-1
 .کٌس

 آى اًتقال عزیق اس پتاعین تٌظین هکاًیغن -1-2
 .ًوایس تؾزیح را لَعل ساذلت

 زر زیيًفاپی آلسعتزٍى، اًغَلیي ًقؼ -1-3
 .کٌس تیاى را ینپتاع ینتٌظ

 تزرٍی اعوَالریتِ ٍ PH تغییزات تاثیز -1-4
 .کٌس تیاى را علَلیذارج  پتاعین

 حلیلیت -ؽٌاذتی
 

 ؽٌاذتی

 
 

  ؽٌاذتی
 

 یؽٌاذت

 عرٌزاًی 

 پزعؼ ٍ

 پاعد ٍ

 ٍایت ٍ رایاًِ

 هاصیک ٍ تزز

 هغائل حل

 هغزحِ

 کالط زر

 زر ِهغزح ئلهغا لح

 هیاى اهتحاى ٍ کالط

 تزم پایاى ٍ تزم

 کلیَی هکاًیغن -2
 پتاعین تٌظین

 زر پتاعین تاسجذب ٍ تزؽح الگَی ؽٌاذت -2-1
 .ًفزٍى هرتلف ّای قغوت

 تٌظین زر آلسعتزٍى ًٍقؼ هکاًیغن ؽٌاذت -2-2
 پتاعین تزؽح

 هشهي ٍ حاز ساعیسٍ تاثیز زرک ٍ ٌاذتؽ -2-3
  پتاعین زفغ تزرٍی

 زفغ تز عسین افشایؼ تاثیز ػسم ػلت زرک -2-4
 پتاعین کلیَی

 زفغ تزرٍی تَتَلی جزیاى افشایؼ تاثیز زرک -2-5
 پتاعین

 تحلیلی -ؽٌاذتی
 

 تحلیلی -ؽٌاذتی
  

 تحلیلی –ؽٌاذتی 
 

 یحلیلت -ؽٌاذتی
 

 یتحلیل -ؽٌاذتی

     

 
 ّایهکاًیغن  -3

 کلغین تٌظین

 تٌظین اّویت ٍ تسى زر کلغین تَسیغ -3-1
 . ًوایس تؾزیح را علَلی جذار کلغین

 َثزه َیکلی زغی ّاینهکاًیغ عایز اّویت  -3-2
 .کٌس تیاى را کلغین نتٌظی زر
 ّایقغوت زر کلغین تاسجذب الگَی -3-3

 .ًوایس حتؾزی ًفزٍى هرتلف

 رٍی تز PH ٍ تَتَلی جزیاى ، PTH اثز -3-4

 .سکٌ اىتی ینکلغ تاسجذب

 ؽٌاذتی
 

  تحلیلی ؽٌاذتی
 

 تحلیلی ؽٌاذتی

 
  

 تحلیلی ؽٌاذتی

 

     

 ّاینهکاًیغ -5
 ٍ هٌیشین تٌظین

 فغفات

 تیاى را علَلی جذار هٌیشم غلظت ٍ تَسیغ -5-1
 کٌس.

 ّایقغوت زر هٌیشین تاسجذب الگَی -5-2
 . کٌس یحتؾز را ًفزٍى هرتلف

 غلظت ٍ علَلی جذار حجن ؼافشای تاثیز -5-3
 . ًوایس تؾزیح را آى زفغ تز کلغین ٍ هٌیشین

 فاتفغ غزف زر overflow هکاًیغن اّویت -5-4
 .کٌس تیاى آى تزرٍی را PTH زاث ٍ

 ؽٌاذتی
 

 ؽٌاذتی
 

 تحلیلی -ؽٌاذتی

 

  

 تحلیلی -ؽٌاذتی
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 ارٍهیِ داًشکدُ پسشکی گرٍُ فیسیَلَشی پسشکی ػلَم داًشگاُ
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 ترگساری تاریخ 7 : جلسِ شوارُ
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 ٍتاز اسید تٌظین تؼادل شٌاخت: درس کلی ّدف

 هطالة رئَس

 (فرػی ػٌاٍیي)

 شٌاختی حیطِ سِ در اختصاصی اّداف

 حرکتی رٍاًی ٍ ػاطفی

  تٌدی زهاى طثقِ حیطِ

 هطالة

 )دقیقِ(

 رٍش

 تدریس

 ٍ ّا رساًِ

 ٍسائل

 آهَزشی

 تکالیف

 داًشجَ

 ٍ ارزشیاتی شیَُ

 آى درصد

 ّایهکاًیغن  -1
 تاس ٍ اعیس تٌظین

   PH تٌظین اّویت زرک -1-1

 زر PH  ٍهقسار ٍ تاس ٍ اعیس ؽٌاذت -1-2

 تسى هرتلف ّایهحیظ

 آى ػولکزز ٍ َىپتاه ؽٌاذت -1-3

 

 تحلیلی -ؽٌاذتی

 تحلیلی -ؽٌاذتی

 

 یتحلیل -ؽٌاذتی 

 عرٌزاًی 

 پزعؼ ٍ

 پاعد ٍ

 ٍایت ٍ رایاًِ

 هاصیک ٍ تزز

 هغائل حل

 هغزحِ

 کالط زر

 زر ِهغزح ئلهغا لح

 هیاى اهتحاى ٍ کالط

 ٍ تزم

 تزم پایاى

 تافزی هکاًیغن -2
 PH تٌظین

 اّویت ٍ ػولکزز تیکزتٌاتی تافز ؽٌاذت -2-1
 PHن  تٌظی زر آى

ٍ خ ثاّاعل َىٌّسرع هؼازلِ ؽٌاذت -2-2

 ٍ اعیس اذتالالت تؾریـجْت  آى اس فازُاعت
 تاس
 زر آى ػولکزز ٍ فغفاتی تافز ؽٌاذت -2-3

 علَل زاذل زر آى اّویت ٍ PH تٌظین

 تحلیلی -ؽٌاذتی
 

 تحلیلی -یؽٌاذت

 

  تحلیلی -ؽٌاذتی

 

 

     

 
 ریَی هکاًیغن -3

 PH  تٌظین

 ٍ PH ٍ ٌفؼت زاتتغیی یيت ارتثاط زرک -3-1

 آى ػولکزز سرتق ٌاذتؽ

 جثزاى زر تٌفؼ زعتگاُ اّویت ؽٌاذت -3-2

 اعیسٍس

 تحلیلی -ؽٌاذتی

 

  تحلیلی -ؽٌاذتی

 

     

 ّایهکاًیغن -4
 PH تٌظین کلیَی

 ذبتاسج ٍ ّیسرٍصى یَى تزؽح لگَیا -4-1
 ًفزٍى هرتلف ّایقغوت زر تتیکزتٌا

 کیاآهًَی ٍ فغفاتی ّایَىپتاه اّویت  -4-2
 کلیِ ایّتَتَل زر

 ، GFR ّیسرٍصى یَى تزؽح تز هَثز ػَاهل -4-3

 آى تزرٍی آًضیَتاًغیَى ٍ آلسعتزٍى ، پتاعین
 .کٌس تیاى

 تحلیلی -ؽٌاذتی

 
  

 تحلیلی -ؽٌاذتی

 
  

  تحلیلی -ؽٌاذتی

     

 

 پایاى


