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  در اٌـان  ؿیـحو کهیّیآقٍایی داٌكسّیان ةا ىکاٌیـو غيهکؼد  ُغف کهی درس :

 

 

 ُغف( ُغاف کهی زهـات : )زِث ُؼ زهـَ یکا

 

 آقٍایی ةا ةعف ُای ىایع ةغن و ادم   -1

  

   1 -آقٍایی ةا فیهحؼاؿیّن گهّىؼونی، زؼیان ظّن کهیّی و کٍحؼل آٌِا  -2

 

   2 -آقٍایی ةا فیهحؼاؿیّن گهّىؼونی، زؼیان ظّن کهیّی و کٍحؼل آٌِا  -3

  

 قٍاظث ىکاٌیـو پؼدازش جّةّنی فیهحؼای گهّىؼونی   -4

  

 حَ ىایع ظارج ؿهّنی و غهظث ؿغیو جٍظیو اؿيّالنی -5

  

 جٍظیو کهیّی پحاؿیو، کهـیو، فـفات و ىٍیؽیو  -6

 

  1ةاز  –جٍظیو جػادل اؿیغ  -7

 

 2ةاز  –جٍظیو جػادل اؿیغ  -8

 

 

 

 

 

 

 ویژه ةَ جفکیک اُغاف کهی ُؼ زهـَاُغاف 



 

 زهـَ اول

 آقٍایی ةا ةعف ُای ىایع ةغن و ادم  : زهـَ اول ُغف کهی

 زهـَ اول اُغاف ویژه

  كادر ةاقغ: داٌكسّ در پایان

 

  ٌام ةتؼد.ازؽای جكکیم دٍُغه ىایع داظم ؿهّنی و ظارج ؿهّنی را  -1-1

 

   از ةعف ُای ىایػات ةغن را جّضیش دُغ. ٌضّه جػییً صسو ُؼ کغام -2-1

 

 . ٌام ةتؼدغّاىم ىّدؼ ةؼ زاةسایی ىایػات ةغن را  -3-1

    

 دُغ.  را جّضیشٌضّه جكکیم ادم  -4-1

 

 .جّضیش دُغایساد ادم را  فاکحّرُای اظيیٍان در ةؼاةؼ -5-1

 

 .در ةغن پؾ از اٌفّزیّن را قؼح دُغ ٌضّه جّزیع ىایػات ةا اؿيّالریحَ ُای ىعحهف -6-1

 

 دومزهـَ 

   1 -آقٍایی ةا فیهحؼاؿیّن گهّىؼونی، زؼیان ظّن کهیّی و کٍحؼل آٌِا : دومزهـَ  ُغف کهی

 دومزهـَ  اُغاف ویژه

  كادر ةاقغ: داٌكسّ در پایان

 

 .اغيال ىعحهف کهیَ ُا را قؼح دُغ -1-2

 

   ؿاظحار غيّىی کهیَ ُا و ىساری ادراری را کاىم جّضیش دُغ. -2-2

  

   .ی کهیّی و اُيیث ُؼ کغام را جّضیش دُغاٌّاع ٌفؼوٌِا -3-2

 

 .ٌؼؿان ةَ کهیَ و ىیؽان آٌؼا قؼح دُغجكؼیش غؼوق ظّ -4-2

  

 را ٌام ةتؼد.اب ىذاٌَ ای اغص -5-2

 

   .قؼح دُغادرار دفع  ىکاٌیـو -6-2

 

 .ّط ةَ رفهکؾ ادرار کؼدن را قؼح دُغاظحالالت رایر ىؼة -7-2

 ؿّمزهـَ 

 2 -آقٍایی ةا فیهحؼاؿیّن گهّىؼونی، زؼیان ظّن کهیّی و کٍحؼل آٌِا : ؿّمزهـَ  ُغف کهی

 ؿّمزهـَ  اُغاف ویژه



  كادر ةاقغ: داٌكسّ در پایان

 

   .هّىؼونی را قؼح دُغجؼکیب فیهحؼای گ -1-3

  

  .فؼایٍغُای درگیؼ در جكکیم ادرار را ةَ جفصیم قؼح دُغ -2-3

 

 را ٌام ةتؼد.الیَ ُای ىعحهف جكکیم دٍُغه ؿغ جصفیَ  -3-3

 

 .جّضیش دُغدر جٍظیو فیهحؼاؿیّن ُؼ ىاده را  الیَ ُای جكکیم دٍُغه ؿغ جصفیٌَلف  -4-3

  

 را ٌام ةتؼد.جػییً کٍٍغه ىیؽان فیهحؼاؿیّن گهّىؼونی ٌیؼوُای   -5-3

 

   .قؼح دُغ راٌیؼوُای جػییً کٍٍغه ىیؽان فیهحؼاؿیّن گهّىؼونی غّاىم ىّدؼ ةؼ  -6-3

 

  .غّاىم ىّدؼ ةؼ ىیؽان زؼیان ظّن کهیّی را جّضیش دُغ  -7-3 

 

 .  ّضیش دُغجرا  و اُيیث آنىکاٌیـو ظّدجٍظیيی ىیؽان فیهحؼاؿیّن گهّىؼونی   -8-3

 

 چِارمزهـَ 

 قٍاظث ىکاٌیـو پؼدازش جّةّنی فیهحؼای گهّىؼونی: چِارمزهـَ  ُغف کهی

 چِارمزهـَ  اُغاف ویژه

  كادر ةاقغ: داٌكسّ در پایان

 

 ىتاٌی ةاززػب و جؼقش را قؼح دُغ. -1-4

 

   .در جّةّنِا جّضیش دُغرا  ةاززػب و جؼقشىکاٌیـو  -2-4

 

   .ه زفث قغن ةاززػب ىّاد ىعحهف ةا ةاززػب ؿغیو را قؼح دُغروش ةاززػب آب و ٌضّ -3-4

 

 .ٌلف ةعف ُای ىعحهف جّةّنی در پؼدازش فیهحؼای گهّىؼونی را جّضیش دُغ -4-4

  

 .ظیو دفع پحاؿیو و ةیکؼةٍات قؼح دُغٌلف ؿهّنِای ایٍحؼکانَ را در جٍ -5-4

 

 .جّةّنی جّضیش دُغ جّةّنی را در جٍظیو ىیؽان ةاززػب-ٌلف جػادل گهّىؼونی -6-4

 

 . ٌام ةتؼدغّاىم ىعحهف جٍظیو کٍٍغه ىیؽان دفع ؿغیو و ٌضّه ادؼ ُؼکغام را  -7-4

 

     ٌیؼوُای ىّدؼ در ةاززػب ىّاد را قؼح دُغ. -8-4

 



 پٍسوزهـَ 

 جٍظیو اؿيّالنیحَ ىایع ظارج ؿهّنی و غهظث ؿغیو: پٍسوزهـَ  ُغف کهی

 پٍسوزهـَ  اُغاف ویژه

  كادر ةاقغ: ّداٌكس در پایان

 

   .ٌضّه ركیق ؿازی و جغهیظ ادرار جّؿط کهیَ ُا زِث جٍظیو صسو ىایػات ةغن را قؼح دُغ -1-5

  

   .ٌلف ُیپؼاؿيّالریحَ ىغوالی کهیَ در جغهیظ ادرار و ٌضّه ةّزّد آىغن آٌؼا جّضیش دُغ -2-5

    

   .یو صسو و ٌضّه آزاد قغن آٌؼا قؼح دُغدر جٍظ ADH ٌلف  -3-5

 

   .و ادؼ آن در ُؼ ىضم را جّضیش دُغ ADH ضم ُای ىعحهف ادؼ ى -4-5

 

    .جّضیش دُغٌلف اوره در جغهیظ ادرار و چؼظف ىسغد آٌؼا در کهیَ  -5-5

    

 .آٌژیّجاٌـیً را در جٍظو آب و انکحؼونیحِا جّضیش دُغ –ازؽای ؿیـحو رٌیً ٌضّه ادؼ  -6-5

 

 و جكٍگی را در کٍحؼل صسو و اؿيّالریحَ ىایػات ظارج ؿهّنی قؼح دُغ.  ADH  -ىکاٌیـو اؿيّرؿپحّر -7-5

 

 قكوزهـَ 

 جٍظیو کهیّی پحاؿیو، کهـیو، فـفات و ىٍیؽیو : قكوزهـَ  ُغف کهی

 قكوزهـَ  اُغاف ویژه

  كادر ةاقغ: داٌكسّ در پایان

 

 را جّضیش دُغ. ٌضّه جّزیع پحاؿیو در ةعف ُای ىعحهف ىایػات ةغن  -1-6

 

   .را جّضیش دُغپحاؿیو در ةغن  غّاىم ىّدؼ ةؼ ٌضّه جّزیع -2-6

 

   .ىکاٌیـو جؼقش و ةاززػب پحاؿیو در ةعف ُای ىعحهف جّةّنی را قؼح دُغ  -3-6

  

   .ٌام ةتؼدغّاىم جٍظیو کٍٍغه جؼقش پحاؿیو در جّةّنِای کهیّی و ٌضّه ادؼ ُؼکغام را  -4-6

  

   .جّزیع ٌؼىال آٌؼا قؼح دُغىیؽان ورود روزاٌَ کهـیو ةَ ةغن و  -5-6

  

   .ر ةعف ُای ىعحهف جّةّنی را جّضیش دُغىکاٌیـو ةاززػب کهـیو د  -6-6

 

   .ززػب آٌؼا در ُؼ ةعف جّةّنی قؼح دُغجٍظیو دفع کهیّی فـفات و ٌضّه ةا -7-6

  

 جٍظیو دفع کهیّی ىٍیؽیو را جكؼیش ٌيایغ.    -8-6



  . 

 ُفحوزهـَ 

  1ةاز  –و جػادل اؿیغ جٍظی: ُفحوزهـَ  ُغف کهی

 ُفحوزهـَ  اُغاف ویژه

  كادر ةاقغ: داٌكسّ در پایان

 

  .ن و ىیؽان جغییؼات آٌؼا جّضیش دُغغهظث ٌؼىال یّن ُیغروژن در ةغ  -1-7

    

   .ی و ةازُای  ضػیف و كّی را جّضیش دُغاؿیغ، ةاز، اؿیغُای ضػیف و كّ ىفاُیو -2-7

    

   .ت غهظث یّن ُیغروژن را ٌام ةتؼداةؼ جغییؼااٌّاع دفاغِای ةغن در ةؼ  -3-7

 

   .افؼ ةیکؼةٍات و اُيیث آٌؼا قؼح دُغٌضّه غيهکؼد ة -4-7

  

   .ؼد ةافؼ فـفات و اُيیث آٌؼا جّضیش دُغٌضّه غيهک  -5-7

  

 .پؼوجئیٍِا و اُيیث آٌِا را قؼح دُغٌضّه غيهکؼد ةافؼ   -6-7

 

 را جّضیش دُغ. ةاز  –ٌلف ؿیـحو جٍفؾ در جػادل اؿیغ   -7-6

 

 ُكحو زهـَ

 2ةاز  –جٍظیو جػادل اؿیغ : ُكحو زهـَ ُغف کهی

 ُكحو زهـَ اُغاف ویژه

  كادر ةاقغ: داٌكسّ در پایان

 

 .ظارج ؿهّنی جّؿط کهیَ ُا را قؼح دُغٌضّه جٍظیو غهظث یّن ُیغروژن ىایع  -1-8

 

    .جّةّنی جكؼیش ٌيایغىکاٌیـو جؼقش یّن ُیغروژن و ةاززػب ةیکؼةٍات را در ُؼ ةعف  -2-8

    

ٌضّه ةافؼی قغن یٌِّای ُیغروژن آزاد در داظم جّةّنِاای کهیاَ و جّنیاغ ةیکؼةٍاات زغیاغ در ُاؼ ةعاف  -3-8

   .جّةّنی را جّضیش دُغ

 

   .روژن و ةاززػب ةیکؼةٍات را ٌام ةتؼدغّاىم ىّدؼ ةؼ ىیؽان جؼقش یّن ُیغ -4-8

      

   .ةاز را جّضیش دُغ –غ ٌلف کهیَ در جصضیش اظحالالت اؿی -5-8

 

 و راه زتؼان آٌِا را جكؼیش ٌيایغ.   ةاز ؿاده و ىیکؾ را ٌام ةؼده –اٌّاع اظحالالت اؿیغ  -6-8

 

 فیؽیّنّژی پؽقکی گایحّن و ُال  -1 ىٍاةع:



 فیؽیّنّژی پؽقکی گاٌٌّگ  -2         

 

 و ةضخ گؼوُی ؿعٍؼاٌی، پؼؿف و پاؿط در کالس روش جغریؾ:
 

 ٌيایف فیهو آىّزقی   – ةؼد وایث – غئّپؼوژکحّریو ی :وؿایم آىّزق
 

 ؿٍسف و ارزقیاةی 

ؿِو از ٌيؼه کم)ةؼ  روش       آزىّن

 صـب درصغ(

 ؿاغث جاریط 

 ضيً درس ُؼ زهـَ درصغ ٌيؼه کم 11 پؼؿف و پاؿط کّئیؽ

 19/10 02/8/59 درصغ ٌيؼه کم 01 چٍغ گؽیٍَ ای جؼم آزىّن ىیان 

ةؼ اؿاس ةؼٌاىَ  درصغ ٌيؼه کم 01 گؽیٍَ ای چٍغ آزىّن پایان جؼم

 آىّزش داٌكکغه

 

صضّر فػال در 

 کالس

   ةؼ ٌيؼه کم ىذتثجادیؼ  صضّر و غیاب 

 

 رغایث ٌظو کالؿی.  –فػال و ىّدؼ در کالس  ،ةَ ىّكعصضّر  ىلؼرات کالس و اٌحظارات از داٌكسّ:

 

 
 

 

 داٌكکغه: EDOوه:                ٌام و اىضای ىـئّلٌام و اىضای ىغرس:             ٌام و اىضای ىغیؼ گؼ

 جاریط جضّیم:                          جاریط ارؿال:                                   جاریط ارؿال :



 فیؽیّنّژی کهیَ داٌكسّیان داروؿازی پؼدیؾ زغول زىاٌتٍغی درس

 8-01قٍتَ و یکكٍتَ  روز و ؿاغث زهـَ :

 

 ىغرس ىّضّع ُؼ زهـَ جاریط زهـَ

1 20/6/95 
 

 دکحؼ ٌسفی آقٍایی ةا ةعف ُای ىایع ةغن و ادم

2 21/6/95 
 

آقٍایی ةا فیهحؼاؿیّن گهّىؼونی، زؼیان ظّن کهیّی و 

 1 -کٍحؼل آٌِا 

 دکحؼ ٌسفی

3 27/6/95 
 

آقٍایی ةا فیهحؼاؿیّن گهّىؼونی، زؼیان ظّن کهیّی و 

 2 -کٍحؼل آٌِا 

 دکحؼ ٌسفی

4 28/6/95 
 

 دکحؼ ٌسفی قٍاظث ىکاٌیـو پؼدازش جّةّنی فیهحؼای گهّىؼونی

5 3/7/95 
 

 دکحؼ ٌسفی جٍظیو اؿيّالنیحَ ىایع ظارج ؿهّنی و غهظث ؿغیو

6 4/7/95 
 

 دکحؼ ٌسفی جٍظیو کهیّی پحاؿیو، کهـیو، فـفات و ىٍیؽیو

7 10/7/95 
 

 دکحؼ ٌسفی 1ةاز  –جٍظیو جػادل اؿیغ 

 فّق انػاده 8
 

 دکحؼ ٌسفی 2ةاز  –ادل اؿیغ جٍظیو جػ

 


