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 )یک مورد(کلی هدف جلسه
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 تدریس شیوه
 

 رسانه

 آموزشی
 مدرس

  جلسه
  اول

عملکرد فیزیولوژی ونحوه 
  کلیه

اعمال فیزیولوژیک کلیه در – 1
بطور  رازمینه تشکیل ادرار

  .شرح دهد خالصه
سایر اعمال فیزیولوژیک  – 2

  .شرح دهدکلیه را
کلی در اصطالحات – 3
  کندعریف ت رالوژی فرون

ازوتمی ،اورمی،آنوری،پیوری - 4
  .را تعریف کند

-سخنرانی
powerpoint 

ویدئو 
-پروژکتور
  کامپیوتر

  
  

  سلیمانیدکتر 
  
  
  

  
  جلسه
  دوم
  
  
  
  
  

  نارسائی حاد کلیه

علل نارسائی حاد کلیه را  – 1
  .ذکر کند

عالیم ،اتیولوژی و روش – 2
راشرح ازوتمی کلیوی  تشخیص

   .دهد
عالیم ،اتیولوژی و روش - 3

 ازوتمی پیش کلیوی تشخیص
  .راشرح دهد

عالیم ،اتیولوژی و روش - 4
 را ازوتمی پیش کلیوی تشخیص

  .شرح دهد
برخورد با  نارسائی حاد کلیه - 5
  .شرح دهد را
 عوارض نارسائی حاد کلیه و –6

  . درمان آن را شرح دهد 
اندیکاسیون انجام دیالیز را - 7

  .ذکر کند 

-سخنرانی
powerpoint 

ویدئو 
-پروژکتور
  کامپیوتر

دکتر چیت 
  سازیان

  
  

جلسه 
  سوم
  

 نارسایی مزمن کلیه،دیالیز و
  پیوند

کلیه  مزمن علل نارسائی – 1
  .شرح دهدرا
عوارض نارسائی  عالئم و – 2

مزمن کلیه را برای سایر 
  .ذکر کند ارگانهای بدن

-سخنرانی
powerpoint 

ویدئو 
-پروژکتور
  کامپیوتر

دکتر چیت 
  سازیان



 
  
  
  
  

 –همودیالیز (انواع دیالیز  – 3
اندیکاسیون و )  دیالیز صفاقی

  .شرح دهدعوارض آنها را
وکنتر اندیکاسیون  – 4

و عوارض پیوند اندیکاسیون 
  .را بیان کندکلیه

  ایمنوساپرسیو داروهای اصلی- 5
بیان و عوارض اصلی آنها را

  .نماید

جلسه 
  چهارم

  نفروتیک سندرم 

را تعریف  سندرم نفروتیک– 1
  .وعلل آنهارا را ذکر کند

روش برخورد با بیمار - 2
  سندروم نفروتیک را شرح دهد 

3 – PSGN وعلل راتعریف نموده
تشخیص  وعالیم، عوارض،

  .شرح دهدآن راودرمان 
اتیولوژی ،عالیم،عوارض – 4
را  Anti GBMودرمان تشخیص،

          .شرح دهد
انواع اختالالت ادراری بدون  – 5

عالمت وعلل وانواع آنها را شرح 
  .دهد

روش برخورد با هماچوری  - 6
وپروتئینوری بدون عالمت را 

  .شرح دهد

-سخنرانی
powerpoint 

ویدئو 
-پروژکتور
  کامپیوتر

دکتر چیت 
  سازیان

جلسه 
  پنجم

نفریتیک  سندرم 
  )گلومرونفریت(

را تعریف و  تیکیسندرم نفر- 1
  .علل آنهارا را ذکر کند

روش برخورد با بیمار  - 2
  .تیک را شرح دهدسندروم نفری

راه های تشخیص و درمان - 3
  .سندرم فریتیک را بیان نمایید

-سخنرانی
powerpoint 

ویدئو 
-پروژکتور
  کامپیوتر

دکتر چیت 
  سازیان

جلسه 
  ششم

  اختالالت الکترولیتی
  هیپر کالمی هیپو و

 و یمپر کالیعلل ه – 1
  .بیان کند را هیپوکالمی

ر کالمی و یپمکانیسم ایجاد ه - 2
  .کالمی را بیان کند یپوه
 وهیپوکالمی رکالمییپعالئم ه– 3

  .شرح دهدرا 
اصول کلی طرز برخوردو- 4

کالمی هیپرکالمی وهیپودرمان 
  .را بیان کند

  

-سخنرانی
powerpoint 

ویدئو 
-پروژکتور
  کامپیوتر

  دکتر سلیمانی



جلسه 
  هفتم

  اختالالت الکترولیتی
  هیپو وهیپر ناترمی

هیپو  و عالئم بالینیعلل – 1
  .ناترمی را بیان کند

روش تشخیص و طرز  – 2
ی مپو ناتریبرخورد با بیمار ه

  .کند رابیان
اصول کلی درمان و  – 3
  .ی را بیان کندترمونایپه
 رهیپعلل وعالیم بالینی  - 4

  .ناترمی را بیان کند
روش تشخیص و طرز  - 5

ی مپو ناتریبرخورد با بیمار ه
  .رابیان کند

اصول کلی درمان  - 6
  .هیپرناتومی را بیان کند 

  

-سخنرانی
powerpoint 

ویدئو 
-پروژکتور
  کامپیوتر

دکتر چیت 
  سازیان

جلسه 
  هشتم

  هایاثرات بیمار
  روی کلیه سیستمیک

اتولوژیک ،  پاثرات فیزیو – 1
و آزمایشگاهی و بالینی عالئم 

ی را تطرز تشخیص نفروبانی دیای
  . بیان کند

 –اتولوژیک پاثرات فیزیو - 2
عالئم بالینی و آزمایشگاهی و 

طرز تشخیص و برخورد 
  .را بیان کند  SLEبانفروپاتی 

 - RA-  آمیلوئیدوز اثرات – 3
-  EMC -درمیورلشوگرن اسک

روی کلیه بیان  را یملوس –لنفوم
  .کند

-سخنرانی
powerpoint 

ویدئو 
-پروژکتور
  کامپیوتر

  دکتر سلیمانی

جلسه 
  نهم

و عفونت بینابینی نفریت حاد 
  ادراری

و  لفیزیوپاتولوژی ، عل – 1
عالئم عفونت ادراری را بیان 

  .کند
طرز تشخیص عفونت  – 2

ادراری فوقانی و تحتانی را بیان 
  .کند

روش برخورد با بیماری  – 3
مبتال به عفونت ادراری را بیان 

  .کند
  فیزیوپاتولوژیعلل و  – 4

  .رابیان کندبینابینی نفریت جاد 
د عالئم بالینی نفریت حا  – 5

  .را بیان کند بینابینی 
عالئم آزمایشگاهی نفریت - 6

-سخنرانی
powerpoint 

ویدئو 
-پروژکتور
  کامپیوتر

دکتر چیت 
  سازیان



رابیان کند و طرز ی بینابینجاد 
را  آن برخورد با بیمار مبتال به

  .دبیان کن

جلسه 
  دهم

اثرات فشار خون روی کلیه و 
  حاملگی روی کلیه اثرات

طرز تشخیص فشار خون  – 1
  .اولیه وثانویه را بیان کند

عالیم بالینی –طرز تشخیص  – 2
،فیزیوپاتولوژی، عالیم 

یه وشگاهی فشار خون ثانآزمای
ناشی از بیماریهای کلیوی رابیان 

  .کند
سیستمیک اثرات فشار خون  – 3

  .روی کلیه را بیان کند
از عوارض طبیعی ناشی  - 4

  .حاملگی را روی کلیه بیان کند
فیزیوپاتولوژی ،  – 5

تشخیص ، طرز برخورد ،عالئم
  .کندبامسمومیت حاملگی را بیان 

-سخنرانی
powerpoint 

ویدئو 
-پروژکتور
  کامپیوتر

  دکتر سلیمانی

جلسه 
  یازدهم

  اختالالت اسید و باز

آشنایی با فیزیولوژی اسید و - 1
  .باز را بداند

تشخیص و درمان اسید و باز - 2
  را شرح دهد

تشخیص و درمان آلکاالز - 3
  .رابیان نماید

اختالالت الکترولیتی همراه با - 4
اسید و باز  را شرح اختالالت 

  .دهد

-سخنرانی
powerpoint 

ویدئو 
-پروژکتور
  کامپیوتر

  دکتر سلیمانی

جلسه 
  دوازدهم

بیماری مادرزادی و کلیه ی 
  تومورها

اختالالت ژنتیک بیماری - 1
  .مادرزادی کلیه را بداند

علل و تشخیص بیماری - 2
  .گلومروپاتی کلیوی را بیان نماید

روش های برخورد با بیماری - 3
مادرزادی و کلیه تومور ها را 

  .بداند

-سخنرانی
powerpoint 

ویدئو 
-پروژکتور
  کامپیوتر

  دکتر سلیمانی

  آموزش گروه داخلی: تهیه و تنظیم -


