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 دٌساٌپضػکی داٌؼجّیان ىزاظتان:                                       کهیَفیضیّنّژی  غٍّان درس:

 8-10ظَ ػٍتَ  االت فصاگیص:ظاغث پاظزگّیی ةَ ظّ                      واخس  5واخس از ىجيّع  5/0 جػسادواخس:

 دکحص ُّػٍگ ٌجفی  ىسرس:                            ظتق جسول پیّظثزىان ارائَ درس: 

 کهیّیآٌاجّىی ظیعحو  پیغ ٌیاز: درس

 

 

  در اٌعان  ظیعحو کهیّیآػٍایی داٌؼجّیان ةا ىکاٌیعو غيهکصد  ُسف کهی درس :

 

 

 ُساف کهی جهعات : )جِث ُص جهعَ یک ُسف(ا

 

 آػٍایی ةا فیهحصاظیّن گهّىصونی، جصیان رّن کهیّی و کٍحصل آٌِا  -1

 

 ػٍارث ىکاٌیعو پصدازش جّةّنی فیهحصای گهّىصونی   -2

  

 جٍظیو اظيّالنیحَ ىایع رارج ظهّنی و غهظث ظسیو -3

 

 ةاز –جػادل اظیس ىصوری ةص جٍظیو  -4

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ص جهعَةَ جفکیک اُساف کهی ُ رفحاری ویژهاُساف 



 

 جهعَ اول

 آػٍایی ةا فیهحصاظیّن گهّىصونی، جصیان رّن کهیّی و کٍحصل آٌِا: جهعَ اول ُسف کهی

 جهعَ اول اُساف ویژه

 كادر ةاػس: داٌؼجّ  در پایان

 

 .ػصح دُساغيال ىزحهف کهیَ ُا را  -1-1

 

   ػصح دُس.اٌّاع ٌفصوٌِای کهیّی و اُيیث ُص کسام را  -2-1

 

 دفع ادرار را ػصح دُس. ی و ىکاٌیعو اغصاب ىذاٌَ ا -3-1

 

  .فصایٍسُای درگیص در جؼکیم ادرار را ةَ جفصیم ػصح دُس -4-1

 

 جّضیح دُس.الیَ ُای ىزحهف جؼکیم دٍُسه ظس جصفیَ و ٌلغ آن در جٍظیو فیهحصاظیّن ُص ىاده را  -5-1

  

   .ُصکسام را ىفصم ػصح دُس ٌیصوُای جػییً کٍٍسه ىیضان فیهحصاظیّن گهّىصونی و غّاىم ىّدص ةص  -6-1

 

 جّضیح دُس. را  یضان فیهحصاظیّن گهّىصونی و اُيیث آنىکاٌیعو رّدجٍظیيی ى  -7-1

 

 دومجهعَ 

 ػٍارث ىکاٌیعو پصدازش جّةّنی فیهحصای گهّىصونی: دومجهعَ  ُسف کهی

 دومجهعَ  اُساف ویژه

 كادر ةاػس: داٌؼجّ  در پایان

 

   .جّضیح دُسح داده و ىکاٌیعو آٌِا را ىتاٌی ةازجشب و جصػح را ػص -1-2

 

   .ٌدّه جفث ػسن ةازجشب ىّاد ىزحهف ةا ةازجشب ظسیو را ػصح دُس -2-2

 

 .ٌلغ ةزغ ُای ىزحهف جّةّنی در پصدازش فیهحصای گهّىصونی را جّضیح دُس -3-2

  

 .ػصح دُس ٌلغ ظهّنِای ایٍحصکانَ را در جٍظیو دفع پحاظیو و ةیکصةٍات -4-2

 

 .جّةّنی را در جٍظیو ىیضان ةازجشب جّةّنی جّضیح دُس-جػادل گهّىصونیٌلغ  -5-2

 

 . ٌام ةتصدغّاىم ىزحهف جٍظیو کٍٍسه ىیضان دفع ظسیو و ٌدّه ادص ُصکسام را  -6-2

 

     ٌیصوُای ىّدص در ةازجشب ىّاد را ػصح دُس. -7-2

 



 ظّمجهعَ 

 ةاز –جػادل اظیس و ىصوری ةص جٍظیو هظث ظسیو جٍظیو اظيّالنیحَ ىایع رارج ظهّنی و غ: ظّمجهعَ  ُسف کهی

 ظّمجهعَ  اُساف ویژه

 كادر ةاػس: داٌؼجّ  در پایان

 

   .ٌدّه ركیق ظازی و جغهیظ ادرار جّظط کهیَ ُا جِث جٍظیو خجو ىایػات ةسن را ػصح دُس -1-3

  

   .را جّضیح دُس ُیپصاظيّالریحَ ىسوالی کهیَ ٌدّه ةّجّد آىسن -2-3

    

   .در جٍظیو خجو و ٌدّه آزاد ػسن آٌصا جؼصیح ٌيایس ADH ٌلغ  -3-3

 

   .و ادص آن در ُص ىدم را جّضیح دُس ADH ىدم ُای ىزحهف ادص  -4-3

 

   .و چصرغ ىجسد آٌصا در کهیَ ػصح دُس ٌلغ اوره در جغهیظ ادرار -5-3

    

 رارج ظهّنی ػصح دُس. و جؼٍگی را در کٍحصل خجو و اظيّالریحَ ىایػات ADH  -ىکاٌیعو اظيّرظپحّر -6-3

  

    .ىکاٌیعو جصػح یّن ُیسروژن و ةازجشب ةیکصةٍات را در ُص ةزغ جّةّنی جؼصیح ٌيایس -7-3

 

 چِارمجهعَ 

 ةاز –جػادل اظیس ىصوری ةص جٍظیو : چِارمجهعَ  ُسف کهی

 چِارمجهعَ  اُساف ویژه

 كادر ةاػس: داٌؼجّ  در پایان

 

   ی و ةازُای  ضػیف و كّی را جّضیح دُس.و كّ اظیس، ةاز، اظیسُای ضػیف ىفاُیو -1-4

    

   ت غهظث یّن ُیسروژن را ٌام ةتصد.اٌّاع دفاغِای ةسن در ةصاةص جغییصا  -2-4

 

   افصُای ػیيیایی ةسن و اُيیث آٌِا را ػصح دُس.ٌدّه غيهکصد ة -3-4

  

 

 ةاز را جّضیح دُس.  –ٌلغ ظیعحو جٍفط در جػادل اظیس   -4-4

 

   .ةاز را جّضیح دُس –َ در جصدیح ارحالالت اظیس ٌلغ کهی -5-4

 

 و راه جتصان آٌِا را جؼصیح ٌيایس.   ةاز ظاده و ىیکط را ٌام ةصده –اٌّاع ارحالالت اظیس  -6-4

 

  

 فیضیّنّژی پضػکی گایحّن و ُال  -1 ىٍاةع:



 فیضیّنّژی پضػکی گاٌٌّگ  -2         

 

 و ةدخ گصوُی ظزٍصاٌی، پصظغ و پاظذ در کالس روش جسریط:
 

 ٌيایغ فیهو آىّزػی   – ةصد وایث – سئّپصوژکحّریو وظایم آىّزػی :
 

 

 ظٍجغ و ارزػیاةی 

ظِو از ٌيصه کم)ةص  روش       آزىّن

 خعب درصس(

 ظاغث جاریذ 

 ضيً درس ُص جهعَ درصس ٌيصه کم 01 پصظغ و پاظذ کّئیض

  ىَ گصوهظتق ةصٌا درصس ٌيصه کم 01 چٍس گضیٍَ ای جصم آزىّن ىیان 

ةص اظاس ةصٌاىَ  درصس ٌيصه کم 01 چٍس گضیٍَ ای آزىّن پایان جصم

 آىّزش داٌؼکسه

 

خضّر فػال در 

 کالس

   ةص ٌيصه کم جادیص ىذتث خضّر و غیاب 

 

 رغایث ٌظو کالظی.  –فػال و ىّدص در کالس  ،ةَ ىّكعخضّر  ىلصرات کالس و اٌحظارات از داٌؼجّ:

 

 
 

 

 داٌؼکسه: EDOٌام و اىضای ىسیص گصوه:                ٌام و اىضای ىعئّل          ٌام و اىضای ىسرس:   

 جاریذ جدّیم:                          جاریذ ارظال:                                   جاریذ ارظال :



 کهیَ داٌؼجّیان دٌساٌپضػکی فیضیّنّزی جسول زىاٌتٍسی درس

 01-01و ظَ ػٍتَ  8-01 یکؼٍتَ روز و ظاغث جهعَ :

 

 ىسرس ىّضّع ُص جهعَ جاریذ جهعَ

1 14/9/95 
 

آػٍایی ةا فیهحصاظیّن گهّىصونی، جصیان رّن کهیّی و 

 کٍحصل آٌِا

 دکحص ٌجفی

2 16/9/95 
 

 دکحص ٌجفی ػٍارث ىکاٌیعو پصدازش جّةّنی فیهحصای گهّىصونی

3 21/9/95 
 

 دکحص ٌجفی و یو جٍظیو اظيّالنیحَ ىایع رارج ظهّنی و غهظث ظس

 دکحص ٌجفی ةاز –جػادل اظیس ىصوری ةص جٍظیو  23/9/95 4

 


