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  :نوع واحد: تعداد واحد
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 ابنرمال و نرمال هاي کلیشه و فارماکولوژي فیزیوپاتولوژي، پاتولوژي، سمیولوژي، با پزشکی دانشجویان آشنایی :هدف کلی

  ادراري مجاري و کلیه رادیولوژي
  

  .در پایان دوره دانشجو قادر خواهد بود  :اهداف اختصاصی
  :حیطه شناختی

 :بتواند دوره پایان در دانشجو رود می انتظار: یادگیري اهداف 

 .دهد توضیح را ادراري مجاري و کلیه آناتومی کلینیکال 1-

 .کند بیان را رنال کولیک سوپراپوبیک، درد فالنک، درد)ادراري سیستم در درد عالئم و( اوري پلی -الیگوري -آنوري)ادرار حجم اختالالت عالئم 2-

 .کند بیان را( ادراري کالیبر کاهش هیدرونفروز، دیزوري، ، hesitancy ، dribbling اورجنسی، فرکوئنسی،) مثانه تحریکی و انسدادي عالئم 3-

 پیوري، پیلونفریت، سیستیت، اورتریت،) ادراري عفونت عالئم و انورزیس فانکشنال، ، Urge اورفلو، استرس، آن انواع و ادراري اختیاري بی عالئم 4-

 .کند بیان را( باکتریوري

 نفریتیک، سندرم نفروتیک، سندرم هیپوآلبومینمی، هیپرلیپیدمی، لیپیدوري، ادم، ماکروآلبومینوري، میکروآلبومینوري،) پروتئینوري عالئم 5-

RPGN ، ،کند بیان را( واسکولیت گلومرولونفریت. 

 کست، هماچوري، هیپرتانسیون، ازتمی، اورمی، توبولوانترسیس، نفریت کلیه، مزمن نارسایی کلیه، حاد نارسایی شامل کلیه نارسایی عالئم 6-

 .کند بیان را کلیوي استئودیستروفی نوکتوري،

 .کند بیان را نفروکلسینوزیس نفرولیتیازیس، شامل کلیه سنگ عالئم 7-

 .دهد شرح را( کلیه هاي بیماري اهمیت و بندي تقسیم کلیات، ، شناسی، جنین) کلیه هاي بیماري و ادرار مجاري و کلیه هیستولوژي 8-

 .دهد توصیح را کلیه گلومرولی و مادرزادي هاي بیماري پاتولوژي 9-

 خون جریان و گلومرولی فیلتراسیون خودبخودي تنظیم آن، کننده تنظیم عوامل گلومرولی فیلتراسیون کلیوي، خون جریان فیزیولوژي 11-

 رنین سیستم مواد، سایر و هیدروژن آب، پتاسیم، سدیم، انتقال و کلیوي،نقل خون جریان در خعروق کننده تنگ مواد کلیوي،تأثیر

 .دهد شرح را D ویتامین و فسفر ، کلسیم تنظیم در کلیه اثر آنژیوتانسین،

 دهد توضیح را کلیه هاي بیماري در آزمایشگاهی تشخیص روشهاي 11-



 .دهد توضیح را کلیه توبولوانترستیسیل و سیستمیک هاي بیماري جریان در کلیه ابتالي پاتولوژي 12- 

 دهد توضیح را کلیه حاد نارسایی افتراقی تشخیص و تشخیص عالئم، علل، فیزیوپاتولوژي، 13- 

 .کند بیان را ها بیوتیک آنتی کلیات 14- 

 .دهد توضیح را اورمی و کلیه مزمن نارسایی افتراقی وتشخیص تشخیص عالئم، علل، فیزیوپاتولوژي، 15- 

 .دهد شرح را( عوارض مصرف، منع و مصرف موارد اثر، مکانیسم متابولیسم،) وال سل کننده مهار بیوتیکهاي آنتی 16- 

 .دهد توضیح را گلومرولونفریت انواع افتراقی تشخیص و تشخیص عالئم، علل، فیزیوپاتولوژي، 17- 

 .دهد توضیح را نفروتیک سندرم افتراقی تشخیص و تشخیص عالئم، علل، فیزیوپاتولوژي،.  18

 دهد شرح را کلیه انسداد و عروق پاتولوژي 19- 

 دهد توضیح را کلیه عروقی و سیستمیک هاي بیماري افتراقی تشخیص و تشخیص عالئم، علل، فیزیوپاتولوژي، 21- 

 دهد توضیح را کلیه تومورهاي و ها کیست پاتولوژي 21- 

 .دهد توضیح را(  تومورها و آماسی مادرزادي،)  حالب هاي بیماري و ادراري مجاري و مثانه پاتولوژي 22- 

 .دهد توضیح را interstitial نفریت افتراقی تشخیص و تشخیص عالئم، علل، فیزیوپاتولوژي، 23- 

 هاي سنگ ادرار، مجاري انسدادي ضایعات) پیشابراه هاي بیماري و( پیشابراه ي تومورها و آماسی مادرزادي، هاي بیماري) مثانه پاتولوژي 24- 

 .دهد توضیح را( ادراري دستگاه

 .دهد شرح را وکلیوي اولیه خون پرفشاري افتراقی تشخیص و تشخیص عالئم، علل، فیزیوپاتولوژي، 25- 

 .دهد توضیح را کلیه و الکترولیتی و آب اختالالت افتراقی تشخیص و تشخیص عالئم، علل، فیزیوپاتولوژي،.  26

 .دهد شرح را ادراري مجاري و کلیه عفونتهاي افتراقی تشخیص و تشخیص عالئم، علل، فیزیوپاتولوژي،.  27

 .دهد توضیح را باز و اسید اختالالت افتراقی تشخیص و تشخیص عالئم، علل، فیزیوپاتولوژي، - . 28

 ..دهد توضیح را( عوارض مصرف، منع و مصرف موارد اثر، مکانیسم متابولیسم،) کلرامفنیکل و تتراسیکلینها ماکرولیدها،.  29

 .دهد توضیح را کلیه تومورهاي و مادرزادي هاي بیماري افتراقی تشخیص و تشخیص عالئم، علل، فیزیوپاتولوژي، 31- 

 .دهد توضیح را انسدادي نفروپاتی و کلیه هاي سنگ افتراقی تشخیص و تشخیص عالئم، علل، فیزیوپاتولوژي، 31- 

 .دهد شرح را( عوارض مصرف، منع و مصرف موارد اثر، مکانیسم متابولیسم،) متفرقه بیوتیکهاي آنتی و آمینوگلیکوزیدها 32- 

 دهد شرح را( عوارض مصرف، منع و مصرف موارد اثر، مکانیسم متابولیسم،) کینولونها و سولفونامیدها 33

   .نماید بیان را... و مادرزادي هاي آنومالی و پیلونفریت سنگ، تومورها، ، شامل ادراري مجاري و مثانه کلیه، ابنرمال و نرمال هاي کلیشه 34- 
  :نگرشیحیطه   
  .نماید رعایت کار محیط در را اي حرفه و پزشکی اخالق اصول رعایت و باشد داشته انسان یک عنوان به بیمار به مناسب نگرش. 1

  :)عملکردي(رفتاريحیطه 
  .نماید برقرار همکاران و بیمار با مناسب ارتباط. 1
  .نماید مسئولیت احساس خود وظایف انجام به نسبت. 2

  

( ایجاد انگیزه براي یادگیري بیشتر- 4). کوئیز و میان ترم(ارزشیابی دوره اي - 3. ارزشیابی روزانه از مباحث جلسه گذشته - 2. حضوروغیاب 1:فعالیت استاد
  ).گرد آوري مقاله یا یرگزاري کنفرانس

  ).تناسب دارد روشی را که با هدف هاي آموزشی و ویژگیهاي فراگیران بیشتر(......و  ایفاي نقشپرسش و پاسخ، سخنرانی، : شیوه تدریس

  .ویدئو، پرژکتور، اورهد، وایت برد: وسایل کمک آموزشی
  



انجام تکالیف  - 3. شرکت منظم در جلسات ارزشیابی شفاهی، کتبی و عملی -2.   حضور به موقع و فعال در کالس - 1:دانشجوو تکالیف چگونگی فعالیت 
  .محوله از طرف استاد

  ارزیابی تکالیف  - 6. حضور و غیاب-5. آزمون عملی- 4. آزمون کتبی پایان ترم - 3.  آزمون کتبی کوئیز - 2. آزمون کتبی میان ترم- 1 :نحوه ارزیابی دانشجو

  :توضیحات
  

  . )وزارت خانه باشدتوسط سر فصل دروس باید طبق سر فصل هاي ارائه شده : توجه(جدول زمانبندي درس  

  رئوس مطالب  ردیف
  آناتومی کلینیکال  1
 پروتئینوري عالئم - 5 آن انواع و ادراري اختیاري بی - 4 مثانه تحریکی - و انسدادي عالئم - 3 ادراري سیستم در درد - 2 ادرار حجم اختالالت  2

  کلیه سنگ -8 کلیه نارسایی - 7 ادراري عفونت - 6
  )کلیه هاي بیماري اهمیت و بندي تقسیم کلیات، شناسی، جنین(کلیه هاي بیماري و ادرار مجاري و کلیه هیستولوژي -   3
کلیه گلومرولی و مادرزادي هاي بیماري  4  
تنگ مواد کلیوي،تأثیر خون جریان و گلومرولی فیلتراسیون خودبخودي تنظیم آن، کننده تنظیم عوامل گلومرولی فیلتراسیون کلیوي، خون جریان  5  

تنظیم در کلیه اثر آنژیوتانسین، رنین سیستم مواد، سایر و هیدروژن آب، پتاسیم، سدیم، انتقال و نقل کلیوي، خون جریان در عروق کننده  

D ویتامین و فسفر ، کلسیم    
کلیه هاي بیماري در آزمایشگاهی تشخیص روشهاي  6  
کلیه توبولوانترستیسیل و سیستمیک هاي بیماري جریان در کلیه ابتالي پاتولوژي  7  

کلیه حاد نارسایی  8  
بیوتیکها آنتی کلیات  9  
اورمی و کلیه مزمن نارسایی  10  
وال سل کننده مهار بیوتیکهاي آنتی  11  
گلومرولونفریت انواع  12  
نفروتیک سندرم  13  
  کلیه انسدادي و عروقی هاي بیماري  14
  کلیه عروقی و سیستمیک هاي بیماري  15
  کلیه تومورهاي و هاي کیست پاتولوژي  16
 مادرزادي، هاي بیماري)( حالب هاي بیماري ،)ادراري مجاري هاي بیماري اهمیت و بندي تقسیم کلیات،( مثانه و ادراري مجاري هاي بیماري  17

  )حالب تومورهاي و حالب آماسی
  interstitial نفریت  
  )ادراري دستگاه هاي سنگ ادرار، مجاري انسدادي ضایعات(پیشابراه هاي بیماري و مثانه هاي بیماري  
  وکلیوي اولیه خون پرفشاري  
  کلیه و ها الکترولیت و آب  
  کلیه و ها الکترولیت و آب  
  ادراري مجاري و کلیه عفونتهاي  



  باز و اسید اختالالت  
  کلرامفنیکل و تتراسیکلینها ماکرولیدها،  
  کلیه تومورهاي و کلیه مادرزادي هاي بیماري  
  انسدادي نفروپاتی و کلیه هاي سنگ  
  کینولونها و سولفونامیدها  
  متفرقه بیوتیکهاي آنتی و آمینوگلیکوزیدها  
  ادرار مجاري و مثانه کلیه، ابنرمال و نرمال هاي کلیشه  

  

  .لطفا طبق اصول رفرنس نویسی و کامل نوشته شود:منابع درسی
١.Kasper DL, et al. Cecil Essentials of Medicine/٧ th edition. W.B.Saunders; ٢٠١٠v 
٢. Braunwald Eugene, et al. Harrison’s Principles of Internal Medicine. ١٧ th edition. McGrawHill; ٢٠٠٨ 
٣ Robbins and cotran, Pathology Basis of Disease. Eighth edition:Kumar- ABBAS- FAUSTO- ASTER- Year: ٢٠١٠ 
٤. Katzung BG, Masters SB, Trever AJ. Basic and Clinical Pharmacology, ١١th ed, McGraw-Hill, ٢٠١١ 

٥. Armstrong Peter, et al. Diagnostic Imaging. ٦ th edition. Black Well; ٢٠٠٩                                                               
   

  
  
  
  
  
  

 


