
  

 
 

 

 

 (COURSE PLANعزح دٍرُ  )

 
 

 

.ٍظبیف اًذام ّبی هختلف ثذى ٍ ارتجبط آى ّب ثب یکذیگز آضٌب ضًَذثب ضزٍری است داًطجَیبى  هقذهِ:  

 

 

 :ػٌبٍیي كلي ایي درس ضبهل هَارد سیز هي ثبضذ 
 هایعات خارج سلَلی، داخل سلَلی ٍ ادم 

  :تطزیح عولکزدی ٍ تطکیل ادرار تَسط کلیِ ّاسیستن ادراری 

 فیلتزاسیَى گلَهزٍلی، جزیاى خَى کلیِ ٍ تٌظین آى ّا 

 ِباسجذب ٍ تزضح تَبَلی کلی 

 غلیظ ٍ رقیق ساسی ادرار، تٌظین اسوَالریتِ ٍ غلظت سذین هایعات خارج سلَلی 

 باس-تٌظین کلیَی پتاسین، کلسین، فسفات، هٌیشین ٍ تٌظین تعادل اسیذ 

 یی با اصَل عوَهی عولکزد دستگاُ گَارش، حزکت، کٌتزل عصبی ٍ گزدش خَىآضٌا 

  اًتقال غذا در لَلِ گَارشآضٌایی با اصَل 

 آضٌایی با اصَل کلی تزضح در دستگاُ گَارش 

 آضٌایی با اصَل کلی ّضن ٍ جذب در لَلِ ی گَارش 

 ػلَم تغذیِهقغغ ٍ رضتِ تحصیلي: كبرضٌبسي/                 ػلَم تغذیِگزٍُ آهَسضي:              ثْذاضت داًطکذُ :  

 ٍاحذ 2 :  تؼذاد ٍاحذ 2فیشیَلَصی  :  ًبم درس

 ًظزی ًَع ٍاحذ :

 14-16 -ضٌجِ یک رٍس ٍ سبػت ثزگشاری كالس: ًذارد ًیبس: ّن

 داًطکذُ ثْذاضت اٍس هکبى ثزگشاری:

 

 دكتز سویِ یَسبیيهسئَل ثزًبهِ :  

 دكتز سویِ یَسبیي حزٍف الفجب(:هذرسیي) ثِ تزتیت 

 تْیِ ٍ تٌظین : دكتز سویِ یَسبیي

 98/  11/  07تبریخ تذٍیي/ثبسًگزی: 

 داًطکذُ ػلَم پشضکي ٍ خذهبت ثْذاضتي درهبًي الرستبى

 هزكش هغبلؼبت ٍ تَسؼِ آهَسش ػلَم پشضکي

 ٍاحذ ثزًبهِ ریشی درسي ٍ آهَسضي

 



 آضٌایی با اختالالت گَارضی 

 ى ّا تَسط ّیپَتاالهَسآضٌایی با َّرهَى ّای ّیپَفیشی ٍ کٌتزل آ 

 آضٌایی با َّرهَى ّای ّیپَفیشی ٍ کٌتزل آى ّا تَسط ّیپَتاالهَس 

 آضٌایی با َّرهَى ّای تیزٍئیذ ٍ قطز آدرًال 

 آضٌایی با اًسَلیي، گلَکاگَى ٍ َّرهَى ّای پاراتیزٍئیذ 

 آضٌایی با َّرهَى ّای جٌسی 

 

 

 

  :هبیؼبت خبرج سلَلي، داخل سلَلي ٍ ادمّذف كلي 

 

  اّذاف اختصبصي 

 داًطجَ ثبیذ ثتَاًذ:

 هیشاى دریبفت ٍ دفغ هبیغ در ضزایط پبیذار را ضزح دّذ. -

 تَسیغ هبیؼبت داخل سلَلی ٍ خبرج سلَلی را ضزح دّذ. -

 هفَْم ایشٍتًَیک، ّبیپَتًَیک ٍ ّبیپزتًَیک را ضزح دّذ. -

 ادم ٍ ػَاهل ایجتذ کٌٌذُ آى را ضزح دّذ. -

 

  :تطزیح ػولکزدی ٍ تطکیل ادرار تَسظ كلیِ ّبسیستن ادراری: ّذف كلي 

 

  اّذاف اختصبصي 

 داًطجَ ثبیذ ثتَاًذ:

 سبسهبى دّی ػوَهی کلیِ ٍ هجبری ادرار را ضزح دّذ. -

 مکانیسم تشکیل ادرار را شرح دهد. -

 

  :فیلتزاسیَى گلَهزٍلي، جزیبى خَى كلیِ ٍ تٌظین آى ّبّذف كلي 

 

  اّذاف اختصبصي 

 داًطجَ ثبیذ ثتَاًذ:

 فیلتزاسیَى گلَهزٍلی را تؼزیف کزدُ ػَاهل تؼییي کٌٌذُ آى را ضزح دّذ. -

 ػَاهل کبّص/افشایص دٌّذُ فیلتزاسیَى گلَهزٍلی را ضزح دّذ. -

 هیشاى ٍ ًحَُ خَى رسبًی کلیِ را ضزح دّذ. -

 

 :ثبسجذة ٍ تزضح تَثَلي كلیِ ّذف كلي       

       

 اّذاف اختصبصي 

 داًطجَ ثبیذ ثتَاًذ:

 تَبَلی را ضزح دّذ.تزضح  -

 ببسجذة ٍ تزضح در بخص ّبی هختلف ًفزٍى را ضزح دّذ. -



 تٌظین ببسجذة تَبَلی را ضزح دّذ. -

 کلیرنس کلیوی را شرح دهد. -

 

 :غلیظ ٍ رقیق سبسی ادرار، تٌظین اسوَالریتِ ٍ غلظت سذین هبیؼبت خبرج سلَلي ّذف كلي 

             

 اّذاف اختصبصي 

 داًطجَ ثبیذ ثتَاًذ:

 هکبًیسن ٍ ضزایط تَلیذ ادرار رلیك ٍ غلیظ را ضزح دّذ. -

 هکبًیسن تٌظین اسوَالریتِ ٍ غلظت سذین خبرج سلَلی را ضزح دّذ. -

 اهمیت تشنگی در تنظیم اسموالریته و غلظت سدیم خارج سلولی را شرح دهد. -

-  

 :ثبس-تٌظین كلیَی پتبسین، كلسین، فسفبت، هٌیشین ٍ تٌظین تؼبدل اسیذ ّذف كلي 

 

             

 اّذاف اختصبصي 

 داًطجَ ثبیذ ثتَاًذ:

 تٌظین غلظت پتبسین هبیغ خبرج سلَلی ٍ دفغ پتبسین را ضزح دّذ. -

 تٌظین دفغ کلیَی ٍ غلظت خبرج سلَلی یَى کلسین را ضزح دّذ. -

 اّویت دیَرس ٍ ًبتزیَرس در حفظ تؼبدل هبیؼبت ٍ سذین بذى را ضزح دّذ. -

 دهد.تنظیم تعادل اسید و باز را شرح  -

-  

 :آضٌبیي ثب اصَل ػوَهي ػولکزد دستگبُ گَارش، حزكتت، كٌتتزل ػصتجي ٍ     ّذف كلي

 گزدش خَى

             

 اّذاف اختصبصي 

 داًطجَ ثبیذ ثتَاًذ:

 خصَصیبت دیَارُ ی دستگبُ گَارش را ضزح دّذ. -

 فؼبلیت الکتزیکی ػضلِ ی صبف گَارضی را ضزح دّذ. -

 کٌتزل ػصبی اػوبل گَارضی را ضزح دّذ. -

 حزکبت ػولکزدی در لَلِ گَارش را ضزح دّذ. -

 جریان خون گوارش و کنترل عصبی جریان خون گوارش را شرح دهد. -

 

 :اًتقبل غذا در لَلِ ی گَارشآضٌبیي ثب  ّذف كلي     

       

 اّذاف اختصبصي 

 داًطجَ ثبیذ ثتَاًذ:

 هزاحل بلغ غذا را ضزح دّذ. -

 اػوبل حزکتی هؼذُ را ضزح دّذ. -

 کَچک را ضزح دّذ. حزکبت رٍدُ ی -

  رفلکس دفع را شرح دهد. -



 

  :آضٌبیي ثب اصَل كلي تزضح در دستگبُ گَارشّذف كلي 

 اّذاف اختصبصي 

 داًطجَ ثبیذ ثتَاًذ 

 هکبًیسن ٍ اّویت تزضح بشاق را ضزح دّذ. -

 تزضحبت هؼذُ ٍ کٌتزل آى را ضزح دّذ. -

 دّذ.هکبًیسن تزضح پبًکزاس ٍ ػولکزد آًشین ّبی پبًکزاس را ضزح  -

 تزضح صفزاٍی کبذ ٍ اػوبل آى را ضزح دّذ. -

 ترشحات روده ی کوچک را شرح دهد. -

 

  :آضٌبیي ثب اصَل كلي ّضن ٍ جذة در لَلِ ی گَارشّذف كلي 

 اّذاف اختصبصي 

 داًطجَ ثبیذ ثتَاًذ 

 اصَل کلی ّضن پزٍتئیي ّب را ضزح دّذ. -

 اصَل کلی ّضن کزبَّیذرات ّب را ضزح دّذ. -

 را ضزح دّذ.اصَل ّضن چزبی ّب  -

 جذة در رٍدُ ی کَچک را ضزح دّذ. -

 جذة در رٍدُ ی بشرگ را ضزح دّذ. -

 

  :آضٌبیي ثب اختالالت گَارضيّذف كلي 

 اّذاف اختصبصي 

 داًطجَ ثبیذ ثتَاًذ 

 اختالالت بلغ را ضزح دّذ. -

 اختالالت هؼذُ را بطٌبسذ ٍ ضزح دّذ. -

 احتالالت رٍدُ ی کَچک را بطٌبسذ ٍ ضزح دّذ. -

 رٍدُ ی بشرگ را بطٌبسذ ٍ ضزح دّذاختالالت  -

 اختالالت عمومی دستگاه گوارش را بشناسد و شرح دهد.
 

 ّذف كلي: آضٌبیي ثب َّرهَى ّبی ّیپَفیشی ٍ كٌتزل آى ّب تَسظ ّیپَتبالهَس 

 اّذاف اختصبصي 

 داًطجَ ثبیذ ثتَاًذ 

 دّذ. َّرهَى ّبی ًَرٍّیپَفیش ٍ آدًَّیپَفیش را ًبم ببزد ٍ ػولکزد آى ّب را ضزح -

 کٌتزل ّیپَتبالهَسی تزضحبت ّیپَفیش را ضزح دّذ. -

 

  تیزٍئیذ ٍ قطز آدرًبلّذف كلي: آضٌبیي ثب َّرهَى ّبی 

 اّذاف اختصبصي 

 داًطجَ ثبیذ ثتَاًذ 

 سٌتش ٍ تزضح َّرهَى ّبی تیزٍئیذی را ضزح دّذ. -

 اًتمبل، هتببَلیسن ٍ اػوبل فیشیَلَصیک َّرهَى ّبی تیزٍئیذی را ضزح دّذ. -

 تزضح َّرهَى ّبی تیزٍئیذی را ضزح دّذ. تٌظین -



 بیوبری ّبی تیزٍئیذ را بطٌبسذ ٍ ضزح دّذ. -

 َّرهَى ّبی لطز آدرًبل ٍ اػوبل فیشیَلَصیک آى ّب را ضزح دّذ. -

 کٌتزل کٌٌذُ ّبی کَرتیشٍل ٍ آلذستزٍى را ضزح دّذ. -

 اختالالت َّرهَى ّبی لطز آدرًبل را ضزح دّذ. -

 

  گلَكبگَى ٍ َّرهَى ّبی پبراتیزٍئیذ اًسَلیي،ّذف كلي: آضٌبیي ثب 

 اّذاف اختصبصي 

 داًطجَ ثبیذ ثتَاًذ 

 اًسَلیي ٍ اثزات هتببَلیک آى را بطٌبسذ. -

 اػوبل فیشیَلَصیک گلَکبگَى را ضزح دّذ. -

 اًَاع دیببت را ضزح دّذ. -

 اػوبل فیشیَلَصیک َّرهَى پبراتیزٍئیذ را ضزح دّذ. -

 

  َّرهَى ّبی جٌسيّذف كلي: آضٌبیي ثب 

 اّذاف اختصبصي 

 داًطجَ ثبیذ ثتَاًذ 

 َّرهَى ّبی جٌسی هزداًِ ٍ ػولکزد آى ّب را ضزح دّذ. -

 َّرهَى ّبی جٌسی سًبًِ ٍ ػولکزد آى ّب را ضزح دّذ. -

 رٍش آهَسش:
بِ بِ رٍش سخٌزاًی ٍ با بْزُ گیزی اس ٍسایل کوک آهَسضی تختِ سفیذ، ًزم افشار پاٍرپَیٌت، ٍیذئَ پزٍصکتَر اًجام هیگیزد ٍ 

 هٌظَر اثزبخطی بعذ اس ّز هزحلِ پزسص ٍ پاسخ اًجام هی گیزد.

 

 ضزایظ اجزاء
 

 : اهکبًبت آهَسضي ثخص 

 كبهپیَتز، تختِ سفیذ، ٍیذئَ پزٍصكتَر، ًزم افشار پبٍر پَیٌت
 

 :  ُآهَسش دٌّذ 

 سویِ یَسبیي -

 

 هٌبثغ اصلي درسي :
- Hall JE, Guyton AC. Guyton and Hall textbook of medical physiology, Philadelphia PA: 

Saunders/Elsevier. 

- Barratt K, Barman S, Boitano S, and Brooks HL. Gannon’s review of medical 

physiology. USA: McGraw-Hill. 
  



 ارسضیبثي 
 

 :ًحَُ ارسضیبثي 

 حضَر فؼبل ٍ هَثز در كالس -

 آسهَى هیبى تزم -

 آسهَى پبیبى تزم -
 

  ُكل:ًحَُ هحبسجِ ًوز 

 ًوزُ 5آسهَى هیبى تزم:  -

 ًوزُ  15آسهَى پبیبى تزم:  -

 

 هقزرات 

  : 01 حذاقل ًوزُ قجَلي                                        

  :بزاساس  قَاًیي آهَسضی  تؼذاد دفؼبت هجبس غیجت در كالس 

 

  



 

 

 

 

 ...... درس سهبًجٌذی جذٍل

 تبریخ ارائِ
سبػت 

 ارائِ

 هَضَع جلسِ
 ارائًِحَُ  هذرس

اهکبًبت 

 هَرد ًیبس

رٍش 

 ارسضیبثي

13  /11  /98 16-14 

هایعات خارج سلَلی، داخل 

 سلَلی ٍ ادم

 
 یَسبیيدكتز 

پزسص -سخٌزاًي

 پبسخ

 -كبهپیَتز

اسالیذ ٍیذئَ 

 پزٍصكتَر

پزسص 

پبسخ، 

 اهتحبى

20  /11  /98 16-14 

سیستتتتن ادراری: تطتتتزیح  

عولکتتزدی ٍ تطتتکیل ادرار  

 تَسط کلیِ ّا

 

 هجبسی یَسبیيدكتز 

 -كبهپیَتز

اسالیذ ٍیذئَ 

 پزٍصكتَر

پزسص 

پبسخ، 

 اهتحبى

27  /11  /98 16-14 

فیلتزاستتتیَى گلتتتَهزٍلی،  

جزیاى خَى کلیِ ٍ تٌظتین  

 آى ّا

 

 دكتز یَسبیي
پزسص -سخٌزاًي

 پبسخ

 -كبهپیَتز

اسالیذ ٍیذئَ 

 پزٍصكتَر

پزسص 

پبسخ، 

 اهتحبى

04  /12  /98 16- 14 

باسجتتذب ٍ تزضتتح تَبتتَلی  

 کلیِ

 
 دكتز یَسبیي

پزسص -سخٌزاًي

 پبسخ

 -كبهپیَتز

اسالیذ ٍیذئَ 

 پزٍصكتَر

پزسص 

پبسخ، 

 اهتحبى

11  /12  /98 16-14 

غلیظ ٍ رقیتق ستاسی ادرار،   

تٌظین اسوَالریتِ ٍ غلظتت  

 سذین هایعات خارج سلَلی

 

 هجبسی دكتز یَسبیي

 -كبهپیَتز

اسالیذ ٍیذئَ 

 پزٍصكتَر

پزسص 

پبسخ، 

 اهتحبى

18  /01  /99 16-14 

تٌظتتین کلیتتَی پتاستتین،   

کلسین، فستفات، هٌیتشین ٍ   

 باس-تٌظین تعادل اسیذ

 

 دكتز یَسبیي
پزسص -سخٌزاًي

 پبسخ

 -كبهپیَتز

اسالیذ ٍیذئَ 

 پزٍصكتَر

پزسص 

پبسخ، 

 اهتحبى

25  /01  /99 16-14 

آضتتٌایی بتتا اصتتَل عوتتَهی 

عولکتتزد دستتتگاُ گتتَارش، 

حزکتتت، کٌتتتزل عصتتبی ٍ  

 گزدش خَى

 

 یَسبیيدكتز 
پزسص -سخٌزاًي

 پبسخ

 -كبهپیَتز

اسالیذ ٍیذئَ 

 پزٍصكتَر

پزسص 

پبسخ، 

 اهتحبى

01  /02  /99 16-14 

آضٌایی با اصَل اًتقال غتذا  

 در لَلِ گَارش

 
 هجبسی دكتز یَسبیي

 -كبهپیَتز

اسالیذ ٍیذئَ 

 پزٍصكتَر

پزسص 

پبسخ، 

 اهتحبى



08 /02  /99 16-14 

آضٌایی با اصَل کلی تزضتح  

 گَارش در دستگاُ

 
 دكتز یَسبیي

پزسص -سخٌزاًي

 پبسخ

 -كبهپیَتز

اسالیذ ٍیذئَ 

 پزٍصكتَر

پزسص 

پبسخ، 

 اهتحبى

15  /02  /99 16-14 

آضٌایی با اصَل کلی ّضتن  

 ٍ جذب در لَلِ ی گَارش

 
 هجبسی دكتز یَسبیي

 -كبهپیَتز

اسالیذ ٍیذئَ 

 پزٍصكتَر

پزسص 

پبسخ، 

 اهتحبى

22  /02  /99 16-14 

 اختالالت گَارضیآضٌایی با 

 
 هجبسی دكتز یَسبیي

 -كبهپیَتز

اسالیذ ٍیذئَ 

 پزٍصكتَر

پزسص 

پبسخ، 

 اهتحبى

29  /02  /99 16-14 

آضتتٌایی بتتا َّرهتتَى ّتتای 

ّیپَفیشی ٍ کٌتتزل آى ّتا   

 تَسط ّیپَتاالهَس

 

 دكتز یَسبیي
پزسص -سخٌزاًي

 پبسخ

 -كبهپیَتز

اسالیذ ٍیذئَ 

 پزٍصكتَر

پزسص 

پبسخ، 

 اهتحبى

05  /03  /99 16-14 

آشنایی با هورمون های 

 دكتز یَسبیي تیروئید و قشر آدرنال
پزسص -سخٌزاًي

 پبسخ

 -كبهپیَتز

اسالیذ ٍیذئَ 

 پزٍصكتَر

پزسص 

پبسخ، 

 اهتحبى

12  /03  /99 16-14 

آضٌبیی باب َّرهاَى ّابی    

 تیزٍئیذ ٍ لطز آدرًبل

 
 دكتز یَسبیي

پزسص -سخٌزاًي

 پبسخ

 -كبهپیَتز

اسالیذ ٍیذئَ 

 پزٍصكتَر

پزسص 

پبسخ، 

 اهتحبى

19  /03  /99 16-14 

آضتتتٌایی بتتتا اًستتتَلیي،   

گلَکاگَى ٍ َّرهتَى ّتای   

 پاراتیزٍئیذ

 

 هجبسی دكتز یَسبیي

 -كبهپیَتز

اسالیذ ٍیذئَ 

 پزٍصكتَر

پزسص 

پبسخ، 

 اهتحبى

26  /03  /99 16-14 

آضتتٌایی بتتا َّرهتتَى ّتتای 

 جٌسی

 
 هجبسی دكتز یَسبیي

 -كبهپیَتز

 اسالیذ ٍیذئَ

 پزٍصكتَر

پزسص 

پبسخ، 

 اهتحبى

 

 

 

 

 

 

 

 

 


