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دانشجویان پزشکی : يرگروه  فراگ                                         کورس نفرولوژی :عنوان درس  

  8و  7 ترم

 

  اکرم بختیاری شهری  دکتر  : نام استاد                                                   : نيمسال

 :  تعداد واحد                                          :روز برگزاری  كالس  

   
  جلسه   موضوع  اهداف جلسات 

 معاینه و اخذ شرح حال بیماری های کلیوی را بداند.  .1

یافته های حاصل از پاراکلینیک مرتبط با دستگاه ادراری را  .2
  بتواند توضیح دهد. 

  

  اول    سمیولوژی بیماری های کلیه

 ساختار و اناتومی کلیه ها و سیستم ادراری و عملکرد ان را بداند.   .1
 اصطالحات پایه مربوط به بیماری های نفرولوژی را بداند.  .2
 را بداند.  GFRروش محاسبه  .3
با مفهوم ازوتمی، هماچوری، اولیگوری و انوری و پلی اوری   .4

 اشنا باشد. 

  

 نفرولوژیکلیات 

  

  دوم

 را بداند.  AKIمفهوم  .1
 را بداند.  AKIاتیولوژی و عوارض و پروگنوز  .2
ازوتمی رنال و علل ان و پست رنال و پره رنال را بشناسد و  .3

 بتواند افتراق دهد. 
را بشناسد و  AKIیافته های پاراکلینیکی و کلینیکی در بیمار با  .4

 بتواند شرح دهد. 
 را یاد داشته باشد . اپروچ به بیمار با ازوتمی .5
در مورد زمان نیاز به انجام بیوپسی کلیه اطالعات کافی داشته  .6

 باشد. 
 را بداند.  AKIدرمان عوارض ناشی از  .7
 را بداند.  AKIاقدامات حمایتی در بیماران  .8
  را بداند. AKIزمان نیاز به دیالیز در بیمار با  .9

AKI 

  

   

  سوم



     

  

 عفونت قسمت های مختلف دستگاه ادراری را بشناسد.  .1
با عالیم عفونت در هر قسمت از دستگاه ادراری اشنا باشد و  .2

 بتواند شرح حال بگیرد. 
ریسک فاکتور های بروز عفونت در دستگاه ادراری را به تفکیک  .3

 جنسیت و گروه های سنی مختلف، بداند. 
 و بتواند ردار اشنا باشدبا اپروچ به عفونت ادراری در خانم های با .4

 ان را درمان کند. 
با اپروچ به عفونت در بیماران با نقص سیستم ایمنی اشنا باشد و  .5

  .بتواند ان را درمان کند
 با خط اول درمان عفونت های ادراری در هر قسمت اشنا باشد.  .6
تعریف عفونت مقاوم به درمان و عفونت راجعه را بداند و بتواند  .7

 د. آن را درمان کن

UTI   چهارم  

  
 

  

 :   سخنرانیروش تدريس 

   پس از ارائهطرح سئوال و پاسخ به سئواالت   

  اسالید استفاده از   

  
 :  وظابف و تکاليف دانشجو 

حضور منظم در جلسات کالس درس   

مشارکت فعال در کالس  انجام 

 تکالیف  

:  حضور درکالس، مشارکت فعال در کالس   روش ارزشيابي دانشجو 

 انجام تکالیف   امتحان پایان ترم   

 :   منابع مطالعه 

  هاریسون  1

  سیسیل 2

  

   


