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زاًطکسُ پشضکی : هزکش/ زاًطکسُ

 فیشیَلَصی: گزٍُ آهَسضی

  Course Planعزح زرس زٍرُ 

 هطرػات فزاگیزاى هطرػات زرس

 :هزکش آهَسضی زرهاًی/ زاًطکسُفیشیَلَسی کلیِ : ػٌَاى ٍاحس زرسی

 پشضکی: رضتِ تحػیلیاذتػاغی اخثاری :  ًَع ٍاحس زرسی

 تؼساز ٍاحس
: ًظزی

71./ 
 زکتزای حزفِ ای: هغقغ تحػیلی :کارٍرسی :کارآهَسی : ػولی

 سایز کارٍرس کارآهَس تزم تحػیلی :کارٍرسی :کارآهَسی : ػولی 12: ًظزی تؼساز ساػت       

    :   پیطٌیاس :کس زرس

 :سایز: سایز

 هطرػات هسؤل زرس

 فیشیَلَصی: رضتِ تحػیلی  زکتز هحسي ػلیپَر :ًام ٍ ًام ذاًَازگی

 استاز :رتثِ ػلوی Ph.Dزکتزی ترػػی : هقغغ تحػیلی

 mohsen26@zums.ac.ir: پست الکتزًٍیک 09125417521:ضوارُ تواس

 زتٌطکسُ پشضکی   :هحل کار

 زکتز هحسي ػلیپَر:  (هسرساى)ًام ٍ ًام ذاًَازگی هسرس

 :تاسًگزی تز اساس ًیاس خاهؼِ :تارید تسٍیي عزح زرس :ًحَُ تزگشاری زٍرُ

: ضوارُ خلسات تاسًگزی ضسُتارید   تزکیثی هداسی حضَری 
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اّساف آهَسضی 

آضٌایی ٍ ارتقاء سغح زاًص زاًطدَیاى  زر ذػَظ هایؼات تسى ٍ ػولکززّای هرتلف سیستن کلیَی -  1: ّسف کلی

 زرک اّویت کارکزز سیستن کلیَی تزای اّساف کارتززی- 2

  قازر تاضٌس (اى)زر پایاى تزًاهِ آهَسضی، اًتظار هی رٍز فزاگیز: (رفتاری)اّساف اذتػاغی: 

 حیغِ ضٌاذتی : 

 ، پسیسُ ازم ضزح زٌّس را ّوزاُ تا چگًَگی تثازل هایؼات تَسیغ آًْا ٍ  اّویت آًْا،ترص ّای هرتلف هایؼات تسى 

 اس خولِ ًفزٍى، اًَاع  ٍ اخشاء آى ، ػولکزز ّای هرتلف آى GFRػَاهل هَثز تز آى را تِ تفػیل تطزیح ًوایس ٍ  

 هَاز هرتلف ٍ ػَاهل هَثز تز آى را تِ تفکیک زر عَل ًفزٍى تَضیح زّس کلیزاًس کلیَی ٍ هکاًیشم  تاسخشب تَتَلی. 

  را ّوزاُ تا رسن ضکل تَضیح زّسچگًَگی تطکیل ازرار رقیق ٍ غلیظ. 

  ضوي یاز آٍری اخشاء سیستن ازراری ٍ رٍاتظ تیي آًْا، هکاًیشم زفغ ازرار ٍ اًَاع اذتالالت هثاًِ را ًام تززُ ، ػلل

 .ٍهطرػات آًْا را تا ّن هقایسِ ًوایس 

  ػَاهل هَثز تز آًْا را  (سسین، پتاسین، کلسین ٍ فسفز)چگًَگی تٌظین تؼازل آب ٍ الکتزٍلیتْای هایغ ذارج سلَلی ٍ

 .تِ تفػیل ضزح زّس ٍ یا تِ غَرت زیاگزام ًوایص زّس

  را هطرع کززُ ٍ هکاًیشم ّای تٌظین کٌٌسُتافز ّای هْن زاذل سلَلی ٍ ذارج سلَلی PHرا ضزُ زّس . 

 را تا تَخِ تِ هؼازلِ ٌّسرسَى ّسلثاخ  ّوزا تِ چگًَگی خثزاى آًْا تَضیح زّساًَاع اسیسٍس ٍ آلکالَس . 

 تیواریْای حاز ٍ هشهي کلیَی  را اس ّن تویش زازُ ٍ زر ، ضوي تؼزیف اغغالحات تالیٌی رایح  هزتَط تِ سیستن کلیَی

 . ًوایستارُ آًْا تحث

 

 .
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 حیغِ ػاعفی: 

 زر خزیاى تسریس زر ذػَظ کارتزز تالیٌی ّز هثحث عزح سَال ًوَزُ ٍ هطارکت فؼال زاضتِ تاضس. 

  ،ػالٍُ تز هغالة تسریس ضسُ زر کالس، ػالقِ هٌسی ذَز را خْت هغالؼات تکویلی ٍ کارتززی اس خولِ  زیَرتیک ّا

 .تیواریْای حاز ٍ هشهي کلیِ ٍ زیالیش ٍ ارائِ آى زر کالس ًطاى زّس

 احساس کٌس کِ هغالة السم را فزا گزفتِ ٍ تا رضایتوٌسی تِ هزحلِ تؼسی ٍارز هی ضَز .

 

 حیغِ رٍاًی حزکتی: 

  هؼایٌات فیشیکی السم زر هحسٍزُ زرس فیشیَلَصی خْت ارسیاتی ػولکزز سیستن کلیَی ٍ تطریع تیواریْای هزتَط

 .تِ سیستن کلیَی را اًدام زّس

 حساقل ترطی اس ارتثاط فیشیَلَصی کلیِ را تا پاتَلَصی ٍ ًحَُ زرهاى تیواری را تِ غَرت یک هاکت تِ ًوایص تگذارز. 

  

 

. 

 :رٍش ّای تسریس

                                                                                                                          ایفای ًقص                                                                                                                                                                        تحث گزٍّی                                                                                                                                                                        پزسص ٍ پاسد                                                                                                                                                                                                                               سرٌزاًی

 Bedside                                                                                             ضثیِ ساسی ضسُ             تیوار                                                                                                       کارگاُ آهَسضی                                                                                                                 ًوایص ػولی                                                                                              

teaching                                  

    :               (تٌَیسیس ) سایز

: هَاز ٍ ٍسایل آهَسضی

  ٍایت تَرز –اسالیس پاٍرپَیٌت 

 

: (حیي تسریس)تدارب یازگیزی 
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تطَیق زاًطدَ تِ عزح سَال ٍ هطارکت زر تسریس 

 سَال کززى اس زاًطدَ زر خزیاى تسریس

 

: (تؼس تسریس )تکالیف یازگیزی

خستدَ ٍ یافتي پاسد سَاالت هغزح ضسُ زر کالس ٍ تحلیل آًْا تا رخَع تِ هٌاتغ هؼزفی ضسُ 

 

 ضَاتظ آهَسضی ٍ سیاست ّای هسرس

 پاسد –هطارکت فؼال ٍ پَیا زر فزایٌس تسریس -   رػایت ًظن ٍ اًظثاط ٍ هسائل اذالقی –حضَر تِ هَقغ زر کالس :  اًتظارات

  آهازُ تَزى کالس زر ساػت هقزر تِ ّوکاری ًوایٌسُ کالس ٍ آهَسش زاًطکسُ –تِ سَاالت هغزح ضسُ زر کالس 

آسازی کاهل زر ذػَظ ارائِ ّز گًَِ سَال، پیطٌْاز ٍ یا اًتقاز زر ارتثاط -  ذزٍج اس کالس زر غَرت ًیاس ٍ ضزٍرت :  هداسّا

 تا زرس تِ هٌظَر ارتقاء کیفیت آهَسش 

  ػسم ٍرٍز ٍ ذزٍخ زر خزیاى آهَسش– هوٌَػیت ذَرزى ٍ آضاهیسى  زر حیي آهَسش –ػسم استفازُ اس هَتایل :  هحسٍزیتْا

(: ػزغِ/تالیٌی/آسهایطگاّی/زرٍس ػولی)تَغیْْای ایوٌی 

 

 فیشیَلَصی پشضکی گاًًَگ:  هٌاتغ کوکی .    ًَیسٌسُ پزٍفسَر گایتَى–فیشیَلَصِی پشضکی : فْزست هٌاتغ زرسی

 

 :رٍش ارسیاتی

 هطاّسُ ػولکزز

 (چک لیست) 

 هػاحثِ 

 (ضفاّی )
     آسهَى کتثی

  

ػیٌی تطزیحی 

گستززُ 

پاسد 
غلظ / غحیح خَرکززًی  چٌس گشیٌِ ای کَتِ پاسد 

 : ( ًوز20ُاس  )تارم تٌسی ًوزُ 



5 
 

 .( هی تاضس10، تزاتز 20ًوزُ قثَلی اس  )   

 ًوزُ 2تا :اًدام تکالیف ػولی ٍ پزٍصُ  ًوزُ 2تا :هطارکت کالسی ًوزُ 1:    حضَر ٍ غیاب کالسی

 17:  اهتحاى پایاى تزم: اهتحاى هیاى تزم: کَئیش

: سایز هَارز
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 خسٍل سهاًی ارائِ زرس فیشیَلَصی کلیِ

ضوارُ 

 خلسِ

رٍش 

ارائِ 
رٍس 

 تارید

 ارائِ 

ساػت 

 ارائِ 
  (هسرساى)هسرس  ػٌَاى خلسِ 

 زکتز ػلیپَر اًَاع هحلَلْاترطْای هرتلف هایؼات تسى ٍ  10-12 17/7/98 خْارضٌثِ حضَری 1

 زکتز ػلیپَر  ًفزٍى، اخشاء ٍ اًَاع کلیِ اػوال کلی 8-10 23/7/98 سِ ضٌثِ حضَری 2

 زکتز ػلیپَر کلیزاًس کلیَیٍ   RBF ٍGFR 10-12 24/7/98 خْارضٌثِ حضَری 3

 زکتز ػلیپَر چگًَگی تطکیل ازرار رقیق ٍ غلیظ، هکاًیشم زفغ  10-12 30/7/98 سِ ضٌثِ حضَری 4

 زکتز ػلیپَرتٌظین تؼازل آب ٍ الکتزٍلیتْا  10-12 1/8/98 خْارضٌثِ حضَری 5
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 زکتز ػلیپَر ازاهِ تٌظین تؼازل آب ٍ الکتزٍلیتْا 10-12 7/8/98 سِ ضٌثِ حضَری

 زکتز ػلیپَر اًَاع اسیسٍس ٍ آلکالَس ٍ چگًَگی تٌظین آى   pH 10-12 8/8/987 خْارضٌثِ حضَری 7

 


