
 

  

 

 تغذیه و علوم غذایی    بهداشت    توانبخشی     پیراپزشکی  پرستاری    دندانپزشکی    پزشکی دانشکده

 گروه های علوم تشریح، بیوشیمی و فیزیولوژِی گروه آموزشی 

  رشته/گرایش

 مقطع تحصیلی

 فراگیران

                                کارشناسی ارشد              کارشناسی ناپیوسته                   پیوسته کارشناسی                        کاردانی

 دکترای تخصصی             دکترای حرفه ای

 بلوک ادراری تناسلی عنوان واحد درسی

          کارورزی            کارآموزی              ■   عملی         تئوری نوع واحد درسی

 تعداد واحد/ ساعت

 تعداد واحد :      

 ساعت( 8واحد عملی ) 2/0ساعت(،  14واحد تئوری ) 86/0واحد،  06/1علوم تشریح دستگاه ادراری تناسلی: کال 

 ساعت( 4جلسه )  2:  ( ساعت زمان )   واحد  24/0بیوشیمی کلیه: تئوری 

 فیزیولوژی:

  کد درس

  پیش نیاز/هم نیاز 

انوادگی نام و نام خ

 مدرس / مدرسین 
 گروه های علوم تشریح، بیوشیمی و فیزیولوژِی

 رشته تحصیلی

 مدرس 
 

 مقطع تحصیلی

 مدرس 
 

  رتبه علمی

  پست الکترونیک

شماره آدرس / 

 تماس
 

 اهداف کلی

)شرح توصیف 

 درس(

 علوم تشریح  

 آشنایی دانشجو با :

 .آناتومی و بافت شناسی سیستم ادراری تناسلی 

 

  بیوشیمی:  

 ، خون و چگونگی تنظیم آن   PH،متابولیسم آب و الکترولیت ها  و مواد معدنی

 

  :فیزیولوژی 

دانشجو به عملکرد یا فیزیولوژی کلیه و ارتباط آن با تعادل آب و الکترولیت بصورت عملکردی پی ببرد و 

لکترولیتی در حدی که قادر به درک و اطالعات الزم و کافی از مکانیسم سلولی برقرار کننده تعادل یونی و ا

 کلیوی یا نقص الکترولیتی در بدن باشد پی ببرد. تشخیص بیماری
 

 بنام خدا  

 (Course Planطرح دوره )

 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان

 معاونت آموزشی دانشگاه

 مرکز مطالعه و توسعه آموزش علوم پزشکی

 



 

 

 اهداف اختصاصی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اهداف اختصاصی

  جلسات آناتومی:

 آشنایی با :

 موالژ شناسایی کند.و  جسدها، مفاصل، عضالت، عروق و اعصاب را در ساختارها مهم بالینی لگن شامل استخوانآناتومی 

 گیری کرده و لگن مرد و زن را تشخیص دهد.ابعاد لگن را اندازهآناتومی 

 و موالژ شناسایی کند. جسدهای مهم بالینی دستگاه تولید مثل مرد )ساختارهای داخلی و خارجی( را در قسمتآناتومی 

 و موالژ شناسایی کند. جسدو خارجی( را در  های مهم بالینی دستگاه تولید مثل زن )ساختارهای داخلیقسمتآناتومی 

 و موالژ نشان دهد. جسدعروق، اعصاب و مجاورات مهم بالینی مربوط به دستگاه تولید مثل مرد و زن را در آناتومی 

 مشخص کند. جسدابعاد و محتویات پرینه در زن و مرد و تفاوت آنها را در آناتومی 

 های رادیولوژیک تشخیص دهد.و زن را در کلیشههای مختلف دستگاه تولید مثل مرد قسمت

 خصوصیات عمومی دستگاه ادراری را در کالس درس  لیست کند..

 بخشهای مختلف کلیه را از لحاظ ساختار بافتی، سلولی  شرح دهد.

 اجزاء مختلف لوله های ادراری را نام برده و ساختار، انواع سلولها و عملكرد هر یک را توضیح دهد.

 زیولوژی کلیه و نحوه تشكیل ادرار و همچنین مكانیسم تشكیل ادرار غلیظ را شرح دهد.هیستوفی

 انواع ساختارها و سلولهای کلیه که در تنظیم فشار خون نقش دارند را نام برده و مكانیسم و نقش هریک را توضیح دهد.  

 ساختار بافتی، سلولی و عملكردی  مثانه  را شرح دهد.

 ی و عملكردی  مجاری ادراری را شرح دهد.ساختار بافتی، سلول

 تصاویر میكروسكوپ نوری و الكترونی مربوطه را در کالس درس  تشخیص و توضیح دهد..

 .کند لیست  درس کالس در را مرد مثل تولید دستگاه عمومی خصوصیات

 .دهد شرح را بیضه  مختلف اجزاء و بافتی ساختار

 .نماید بیان را مرحله هر سلولی ویژگیهای و داده شرح را آن مختلف لمراح و( اسپرماتوژنز) گامتوژنز فرآیند

 .دهد توضیح یک هر وظایف با همراه را لیدیگ و سرتولی سلولهای الكترونی و نوری میكروسكوپ ساختار

 . دهد توضیح آنرا وظیفه و ای بیضه – خونی سد تشكیل چگونگی

 .دهد شرح را تناسلی دستگاه ضمیمه غدد و رشحیت تناسلی مجاری  عملكردی و سلولی بافتی، ساختار

 .دهد توضیح آنرا بر مؤثر عوامل و زن و مرد تناسلی مجاری در اسپرماتوزوآ یابی ظرفیت و بلوغ فرآیند

 .دهد شرح شكل از استفاده با آنرا مختلف مراحل و  ساز منی تلیوم اپی چرخه

 ..دهد توضیح و تشخیص  درس کالس در را مربوطه الكترونی و نوری میكروسكوپ تصاویر از

 .کند لیست  درس کالس در را زن مثل تولید دستگاه عمومی خصوصیات

 .دهد شرح را تخمدانها  عملكردی و سلولی بافتی، ساختار

 .نماید بیان را مرحله هر سلولی ویژگیهای و داده شرح را آن مختلف مراحل و فولیكولوژنز فرآیند

 ..دهد شرح را سرویكس و رحم تخمدان، لوله  كردیعمل و سلولی بافتی، ساختار

 .دهد توضیح را سفید جسم و زرد جسم انواع تشكیل گذاری، تخمک مكانیسم
 . دهد شرح زن مثلی تولید دوره طی در آنرا تشدید زمانهای و آن بر مؤثر عوامل  فولیكولی، آترزی فرآیند مكانیسم

 .  کند بینی پیش جنسی سیكل مختلف مراحل در را واژن و رحم گردن و رحم شناسی بافت ساختمان

 .کند مقایسه هم با و داده شرح را زن در هورمونی تغییرات و رحمی سیكل تخمدانی، چرخه لحاظ از را جنسی سیكل دوره

 .دهد شرح را مربوطه بافتی و سلولی تغییرات و گزینی النه و حاملگی عمومی خصوصیات

 .دهد شرح را واژن  عملكردی و سلولی بافتی، ساختار

 .دهد شرح را یافته ریزش سلولهای انواع عمومی خصوصیات

 .دهد شرح را خارجی تناسلی اعضای سلولی بافتی، ساختار

 .دهد توضیح آنرا بر مؤثر هورمونی عوامل و شیر تولید نحوه و داده شرح را زندگی طی در آن تغییرات و پستان بافتی ساختار

 ری، تناسلی مرد و تناسلی زن را شرح دهد.جنین شناسی دستگاه ادرا

 

 جلسات بیوشیمی: 
 آشنایی با:

 خارج سلولی و داخل سلولی   مایعات -

 عوامل تنظیم کننده حجم آب در فضاهای سه گانه  -

 تعادل ژیبس دونان  -

 فشار اسمزی و کلوئیدی  -

 تبادالت بین فضاهای سه گانه -

 ت بدنمایعا کاتیون ها و آنیو ن های اصلی -



  توزیع سدیم در مایعات بدن -

  نقش سدیم در مایعات بدن و اختالالت آن   -  

 توزیع پتاسیم در مایعات بدن  -  

 نقش پتاسیم در مایعات بدن و اختالالت آن  -   

 توزیع کلردر مایعات بدن   -  

 نقش کلر در مایعات بدن  -  

  بدننقش بی کربنات در مایعات  - 

  آنیون گپ - 

 :دهمجلسه 

 آشنایی با:

 هاسلباخ  –با استفاده از رابطه هندرسون  pHمحاسبه 

  تامپون ها ی بیولوژیک 

  خون   PHچگونگی تنظیم

 نقش هر یک از تامپون ها  در اسیدوز و آلکالوز

 اسیدوز تنفسی و متابولیک 

  آلکالوز تنفسی ومتابولیک

 

 :فیزیولوژی  جلسات
 احد شامل:اهداف اختصاصی از تدریس این و

 محیط های مایع و ترکیب الکترولیتی و وضعیت آنها را در حالت تعادل بداند. -1

 آناتومی فیزیولوژیک کلیه را بشناسد. -2

 مکانیسم عملکرد گلومرولی و اساس تسویه گلومرولی را بداند. -3

 مکانیسم کلیوی برقراری تعادل فشار خون شریانی را بشناسد. -4

 و نقش آنها را در عمل کلیه بشناسد.عوامل هورمونی موضعی و سیستمیک  -5

 اساس بازجذب و ترشح مواد در توبول های کلیه را در ارتباط با کانال ها بفهمد. -6

 انواع انتقال از غشاء سلولهای کلیه و مکانیسم عملکردی آنها را بشناسد. -7

 ساختار و نوع عمل مقاطع مختلف سلول های لوله کلیوی را بداند. -8

 و ترشح کلیوی اثر می گذارند را بشناسد. نیروهایی که بر بازجذب -9

 محاسبات مربوط به کلیرانس کلیوی را بتواند انجام دهد. -10

 مکانیسم های ایجاد ادرار غلیظ را بشناسد. -11

 عمل کلیه در برقراری تعادل اسید و باز بشناسد. -12

 

 حیطه روانی حرکتی حیطه عاطفی حیطه شناختی پیامدهای یادگیری : 

   

 سروش های تدری

       نمایش عملی      سخنرانی توسط دانشجو    سخنرانی و تدریس توسط استاد

    کارگاه آموزشی PBL( (یادگیری مبتنی بر حل مسئله      پرسش و پاسخ

 (TBL)یادگیری مبتنی بر تیم           بیمار شبیه سازی شده          بحث گروهی

 
    آموزش مجازی                     Bedside teaching ایفای نقش

    Project-Based Learning  یادگیری مبتنی برپروژه    Concept Map نقشه مفهومی  

 سایر ) لطفا قید نمایید ( : 



ضوابط آموزشی و 

سیاست های  

 مدیریتی کالس

 خالق دانشجویی ا           امتحانات        تکالیف کالسی         حضور و غیاب 

 سایر:

 منابع اصلی درس : 

علوم تشریحی: آناتومی بالینی اسنل، آناتومی گری، بافت شناسی پایه جان کوییرا، جنین شناسی منابع 

 النگمن

 تیتز، بیوشیمی  بیوشیمی دولینهارپر، کتاب های بیوشیمی   : بیوشیمیمنابع 

  2021منابع فیزیولوژی: کتاب گایتون و جان هال: 

 

 عناوین درس در هر دوره  برنامه

شماره 

 جلسه
 روش تدریس ساعت ارائه تاریخ ارائه عناوین کلی درس در هر جلسه 

مواد و وسایل 

 آموزشی 

روش *

 ارزشیابی

1 
آناتومی کلیه، حالب، استخوان ها و 

   مفاصل لگن

سخنرانی، 

پرسش و 

پاسخ، بحث 

، گروهی

آموزش 

 مجازی

ویدئو پروژکتور، 

د، موالژ وایت بور

و جسد، 

 میکروسکوپ

1-4-5-

6 

2 

آناتومی عضالت لگن، ادامه حالب، 

مثانه، دستگاه تناسلی مردانه در 

 لگن
  

سخنرانی، 

پرسش و 

پاسخ، بحث 

، گروهی

آموزش 

 مجازی

ویدئو پروژکتور، 

وایت بورد، موالژ 

و جسد، 

 میکروسکوپ

1-4-5-

6 

3 
آناتومی دستگاه تناسلی زنانه، 

   عروق و اعصاب لگن

سخنرانی، 

پرسش و 

پاسخ، بحث 

، گروهی

آموزش 

 مجازی

ویدئو پروژکتور، 

وایت بورد، موالژ 

و جسد، 

 میکروسکوپ

1-4-5-

6 

4 

 آناتومی پرینه

  

سخنرانی، 

پرسش و 

پاسخ، بحث 

، گروهی

آموزش 

 مجازی

ویدئو پروژکتور، 

وایت بورد، موالژ 

و جسد، 

 میکروسکوپ

1-4-5-

6 

5 
جنین شناسی دستگاه ادراری 

   تناسلی
سخنرانی، 

پرسش و 
ویدئو پروژکتور، 

وایت بورد، موالژ 

1-4-5-



پاسخ، بحث 

، گروهی

آموزش 

 مجازی

و جسد، 

 میکروسکوپ

6 

6 
 بافت شناسی دستگاه ادراری

 )کلیه ، مجاری ادراری و مثانه(
  

سخنرانی، 

پرسش و 

پاسخ، بحث 

، گروهی

آموزش 

 مجازی

ویدئو پروژکتور، 

وایت بورد، موالژ 

 و جسد،

 میکروسکوپ

1-4-5-

6 

7 
بافت شناسی دستگاه تولید مثل 

 مرد
  

سخنرانی، 

پرسش و 

پاسخ، بحث 

، گروهی

آموزش 

 مجازی

ویدئو پروژکتور، 

وایت بورد، موالژ 

و جسد، 

 میکروسکوپ

1-4-5-

6 

8 
بافت شناسی دستگاه تولید مثل 

 زن
  

سخنرانی، 

پرسش و 

پاسخ، بحث 

، گروهی

آموزش 

 مجازی

ویدئو پروژکتور، 

وایت بورد، موالژ 

و جسد، 

 میکروسکوپ

1-4-5-

6 

9 
،  متابولیسم آببیوشیمی : 

 الکترولیت ها و مواد معدنی
  

سخنرانی، 

پرسش و 

 پاسخ،

Powerpoint و 

 وایت بورد

 انیامتحان پا

 تكالیفترم و 

 یدرس

10 
خون و pHبیوشیمی: 

 چگونگی تنظیم آن
  

سخنرانی، 

پرسش و 

 پاسخ،

Powerpoint و 

 دوایت بور

 انیامتحان پا

تكالیف ترم و 

 یدرس

11 

 :فیزیولوژی

  محتوی فیزیولوژیک و تقسیمات بخش
 های مایعات بدن 

  نحوه اندازه گیری
حجم مایعات در بخشهای خارج و داخل 

 سلولی 

نقش سیستم اسموزی در تعادل مایعات 

 بدن

  

  

 یسخنران

(voice file و )

پرسش و پاسخ 
 دیدر سامانه نو

در هنگام  ای

   online سیدرت

 یها دیاسال

Powerpoint  و

در صورت موجود 
 یآموزش لمیبودن ف

 سیتدر قیاز طر

 یمجاز

 انیامتحان پا

 تیترم و فعال

بصورت  یدرس
پاسخ دادن به 

در  فیتكال

  دیسامانه نو

12 

را از  هیکل کیآناتوم های بخش فی

 .کیولوژیزینظر ف

واحد  ایساختار نفرون  •

  یویکل

را از نظر  انواع نفرون •

  یو عملکرد کیآناتوم

را از  یساختار گلومرول •

  ونیلتراسینظرعمل ف

  

 یسخنران

(voice file)  و
پرسش و پاسخ 

 دیدر سامانه نو

در هنگام  ای
 online سیتدر

  

 یها دیاسال

Powerpoint  و
در صورت موجود 

 یآموزش لمیبودن ف

 سیتدر قیاز طر
 یمجاز

 انیامتحان پا

 تیترم و فعال
بصورت  یدرس

پاسخ دادن به 

در  فیتكال
  دیسامانه نو



 یلترایمبنا و عمل ف •

  یگلومرول

مواد از نظر  یطبقه بند •

 ریتاث یو فاکتور ها لترایف سمیمکان

  لترایگذار در ف

و  کیدروستاتیه یفشار ها •

و کپسول بومن و  یگلومرول کیانکوت

  یگلومرول یلتراینقش آنها در ف

آوران  یها انچهیشر تیوضع •

آنها در  ریو وابران و تاث

 :زیولوژی.لترایف

 

13 

 :فیزیولوژی

  گردش خون کلیوی و عوامل

 وابسته به آن 

  چگونگی مصرف اکسیژن

 توسط کلیه 

 

  مکانیسم های خود تنظیمی

کلیه برای کنترل فشار خون 

 سیستمیک:

 مکانیسم توبولوگلومروالر 

 مکانیسم میوژنیک 

 مکانیسم گلومروتوبوالر

  

 یرانسخن

(voice file و )

پرسش و پاسخ 

 دیدر سامانه نو
در هنگام  ای

   online سیتدر

 یها دیاسال

Powerpoint  و

در صورت موجود 

 یآموزش لمیبودن ف
 سیتدر قیاز طر

 یمجاز

 انیامتحان پا

 تیترم و فعال

بصورت  یدرس

پاسخ دادن به 
در  فیتكال

  دیسامانه نو

14 

 :فیزیولوژی

  نقش هورمون های

الوکورتیکوئید، ناتری یورتیک مینر

 قلبی، آنژیوتانسین بر عملکرد کلیوی.

  مکانیسم های سلولی

 بازجذب 

  مکانیسم های

هیدرودینامیک بازجذب را توضیح 

 دهد.

  تفکیک مواد بازجذبی از نظر

 تفاوت در مکانیسم بازجذبی 

  نقش مویرگ های اطراف

 توبولی در بازجذب 

  مکانیسم و نوع موادی که

شوند در نواحی مختلف ترشح می 

 نفرون 

 

  

 یسخنران

(voice file)  و

پرسش و پاسخ 

 دیدر سامانه نو

در هنگام  ای
 online سیتدر

  

 یها دیاسال

Powerpoint  و

در صورت موجود 

 یآموزش لمیبودن ف

 سیتدر قیاز طر
 یمجاز

 انیامتحان پا
 تیترم و فعال

بصورت  یدرس

پاسخ دادن به 

در  فیتكال
  دیسامانه نو
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 :فیزیولوژی

  سیستم های

کنترل اسموالریتی مایعات خارج 

 -2تشنگی ،  -1سلولی  خارج از کلیه:

  

 یسخنران

(voice file)  و

پرسش و پاسخ 
 دیدر سامانه نو

در هنگام  ای

 online سیتدر

  

 یها دیاسال

Powerpoint  و

در صورت موجود 
 یآموزش لمیبودن ف

 سیتدر قیاز طر

 یمجاز

 انیامتحان پا

 تیترم و فعال

بصورت  یدرس
پاسخ دادن به 

در  فیتكال

  دیسامانه نو



  ADHهورمون 

  نقش اعصاب سمپاتیک و

کلیه در کنترل فشار و اسمواللیته 

  خون
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 :فیزیولوژی

  تعریف محاسباتی اسید و بازو
pH  مایعات بدن 

  کلیه و ریه بعنوان اندام های

 بدن  pHکنترل کننده 

 یم نقش انواع بافر های تنظ
: بی کربنات، آمونیوم، فسفات  pHکننده 

 کلیه در سطح سلولی 

تعریف اسیدوز و آلكالوز متابولیک و تنفسی 

و شاخص های تشخیص آنها  و مكانیسم 

 فیزیولوژیک ایجاد آنها

  

 یسخنران

(voice file و )

پرسش و پاسخ 

 دیدر سامانه نو
در هنگام  ای

   online سیتدر

 یها دیاسال

Powerpoint و 

در صورت موجود 

 یآموزش لمیبودن ف
 سیتدر قیاز طر

 یمجاز

 انیامتحان پا

 تیترم و فعال

بصورت  یدرس

پاسخ دادن به 
در  فیتكال

  دیسامانه نو

 تاریخ امتحان پایان ترم: تاریخ امتحان میان ترم: 

 ل فوق در ستون مربوطه قید گردد .: لطفا روش ارزشیابی  ) شماره مربوطه ذیل  (  به تفکیک  عناوین درس را در جدو* توجه 

 روش 

 ارزشیابی

  

 آزمون کتبی :   -1

 کوتاه پاسخ   (     -2گسترده پاسخ      -1الف : تشریحی )  

 ( صحیح  /غلط -3جورکردنی     -     2چند گزینه ای  -1ب :  عینی )   

مشاهده عملکرد )چک  -2

 لیست(
 مصاحبه)شفاهی( - 4انجام تکالیف  -3

 سایر ) لطفا قید نمایید ( - 7 آزمون )کوئیز( -   6مشارکت کالسی  -5

 امضاء :                                                                                          تاریخ تکمیل فرم :                                             

 


