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علوم تشریح عنوان درس: 

 نظری دستگاه ادراری

 واحد /2تعداد واحد: 

 پيش نياز ندارد. 

 

 جلسه 3)هفته  3تعداد هفته های درس : 

  دو ساعته تئوری

ساعت  6: مقرر شده مدت زمان جلسات

 برای هر کالستئوری 

 انشجویان پزشکی گروه و رشته مخاطب: د

  نفر 04تعداد فراگيران: 

 مکان تشکيل کالس:

 زشکیپدانشکده 

 های تدریس: تدریس تئوری  بصورت  سخنرانی با استفاده از امکانات کمک آموزشی انجام می گيرد.روش

 .ادراکی می باشد -و حيطه مورد نظر شناختی  موالژ –وسایل آموزشی:  کالس  ـ ویدئوپروژکتور ـ رایانه 

مگا  84 های کمتر از  ویدیوکرونا و عدم حضور دانشجویان مطالب درسی به صورت بيماری به علت 

صورت  مدرسينو جلسه بافت توسط شده است و یا می گردد تهيه و در سامانه نوید بارگذاری بایت 

و به علت وجود کرونا ازمون ها به صورت انالین برگزار گردیده یا برگزار می  . می شود رانالین برگزا

 شود.

 دقيقه 84:  برای هر کالس تئوری زمان تدریس در هر جلسه

 دقيقه 51گيری در هر جلسه: بندی و نتيجهزمان جمع

 دقيقه  1زمان ارزشيابی در هر جلسه: پرسش شفاهی 

  با پيش مطالعه  و مرور مطالب قبلی در فرآیند یادگيری شرکت نماید تکليف ارائه شده در هر جلسه:

  دقيقه 54کالس :       زمان:  زمان استراحت بين

  ، جنين شناسی النگمن و بافت شناسی جان کوئيرا Anatomy snellGray’s Anatomy ,, منابع درسی :  

 )منابع  درسی با آخرین سال  چاپ  کتاب  تدریس می شود . 

 ارزشيابی:

 نحوه ارزشيابی تئوری :

 ترم و پایان ترم پاسخ خواهد داد .دانشجو به سئواالت نظری شامل کوئيز , امتحان ميان 

  نمره(59کل نمره) %84نمره(             آزمون کتبی  2کل نمره ) %54 نحوه محاسبه نمره :     نمره تئوری:   کوئيز 

 54مقررات:آوردن حد نصاب قبولی 

 

 

 هدف نهایی دوره
 

  ردیف

 یغدد فوق کليوو  ادراریفراگيری ساختمان ميکروسکوپيک دستگاه  5

   سير تکاملی دستگاه ادراریفراگيری  2

 غدد فوق کليویو  فراگيری آناتومی سيستم ادراری 3



 

ف   دوره کلیاهدا
  ردیف

 غدد فوق کليویو  ادراریساختمان ميکروسکوپيک دستگاه  شناخت 5

   سير تکاملی دستگاه ادراری شناخت 2

 غدد فوق کليوی وحالب .، ه رادیولوژیک کلي وگرافيک وپآناتومی سطحی وتو شناخت 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ف اختصاصی  گاه ارداری اهدا  علوم تشریح نظری دست
 
 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

و غدد  (و پيشابراه و مثانه دستگاه ادراری )کليه و حالبساختمان ميکروسکوپيک    :اولموضوع درس جلسه 

  فوق کليوی

پيشابراه( و هيستوفيزیولوژی  -مثانه -حالبها -شناخت بخش های مختلف دستگاه ادراری ) کليه ها: اهداف کلی

 بخشهای مختلف آن

 اهداف رفتاری رئوس مطالب

 بافت شناسی دستگاه ادراری:

 ـ هيستولوژی و هيستوفيزیولوژی کليه ها  5

ـ سـاختمان ـ عملکـرد دسـتگاه جنـب         2

 گلومرولی 

 ـ گردش خون کليوی 3

ـ هيستولوژی و هيستوفيزیولوژی بخشهای 0

کننده ادرار ) کاليسها ، لگنچـه ،   جمع آوری

 حالب و مثانه ( 

 ـ هيستولوژی مجرای ادرار در زن و مرد 1

 بافت شناسی غدد فوق کليوی  -6

 باید قادر باشد:  مبحثدانشجو پس از یادگيری 

 ساختمان ميکروسکوپيک کليه تشخيص و توضيح دهد. -5

 هيستوموفولوژی نفرون را شرح دهد. -2

وسکوپيک دستگاه جنب گلومرولی را توصيف ساختمان ميکر -3

 و کار انرا بيان کند.

 گردش خون کليه را شرح دهد.-0

مجاری دفعی کليه)کاليس ها، حالب و مثانه( از لحاظ بافتی  -1

 توضيح دهد.

 ساختار بافتی مجرای ادرار در دو جنس زن و مرد را بيان کند. -6

 بافت شناسی غدد فوق کليوی را شرح دهد. -7

 

 

 

  و غدد فوق کليوی(و مثانه حالب ،)کليه دستگاه ادراری  بررسی سير تکاملی  :دومموضوع درس جلسه 

و   حالب و مثانه(و غدد فوق کليوی ،کليه چگونگی ایجاد و رشد و تکامل  دستگاه ادراری)شناخت   :اهداف کلی

  این اعضا نکات بالينی مرتبط با

 اهداف رفتاری رئوس مطالب

 دستگاه ادراری:سی جنين شنا

 کليه

 حالب 

 مثانه

 جنين شناسی غدد فوق کليوی

 باید قادر باشد:  مبحثدانشجو پس از یادگيری 

نحوه تکامل دستگاه کليوی از مرحله ابتدایی)پرونفروز( تا  -5

 مرحله تکامل نهایی)متانفروز( را شرح دهد.

 نحوه تکامل دستگاه دستگاه جمع کننده ادرار را ذکر کند. -2

 تنظيم مولکولی تکامل کليه را بيان کند-3

 نکات بالينی مربوط به تکوین کليه ها با ذکر مثال بيان کند. -0

نحوه تکامل مثانه و پيشابراه را ذکر کند و برخی ناهنجاری  -1

 های مثانه را بيان کند.

 چگونگی تکامل غدد فوق کليوی را شرح دهد. -6

 



 

 

 

 

  (و غدد فوق کليوی، کيسه مثانه ادراری )کليه و حالب دستگاه   :سومموضوع درس جلسه 

،  عروق و اعصاب مربوطه، عملکرد غدد فوق کليویساختمان کليه و الیه های پوششی ان، شناخت   :اهداف کلی

اشنایی با موقعيت و شکل و مجاورات حالب لگنی و تنگی های ان و ویژگی  و و نکات بالينی مرتبط با این اعضا

 های مثانه

 اهداف رفتاری رئوس مطالب

 آناتومی کليه : موقعيت -5

، پوشش هاتوصيف،  و

، مجاورات  ،ساختمان کليه 

خون رسانی، تخليه لنفاوی 

 و عصب دهی

موقعيت و  :ـ حالب 2

و تنگی مجاورات ،  ف،يتوص

 ،یخون رسانهای ان، 

و عصب  یلنفاو هيتخل

 .یده

موقعيت، مثانه: -3

مجاورات پوشش صفاقی ، 

مان عروق و اعصاب ساخت

 مکانيسم تخليه ادرارو  آن

: محل ـ غده فوق کليوی0

 ،یخون رسان، و توصيف

 یو عصب ده یلنفاو هيتخل

نکات بالينی مرتبط با  -1

و مثانه و غدد  کليه و حالب

 فوق کليوی

 

 باید قادر باشد:  مبحثدانشجو پس از یادگيری 

 آن را توضيح دهد. شکلموقعيت کليه ها و -5

 ار الیه پوششی کليه را از داخل به خارج بيان کندچه -2

 را نام ببرد. در یک برش کورونال ساختار آناتومی داخل کليه ها-3

 را نام ببرد. راستمجاورات کليه -0

 را نام ببرد. چپ هيمجاورات کل-1

 شریان کليوی منشا و زیر شاخه های ان را شرح دهد. -6

 عصب دهی کليه را توضيح دهد. -7

 سير جمع آوری و خروج ادرار را توضيح دهد.م -9

 موقعيت حالب،مسير و مجاورات مهم آن را نام ببرد.-8

 موقعيت تنگی های حالب و اهميت آن را مشخص نماید.-54

 شریان های تغذیه کننده حالب را ذکر کند. -55

 چگونگی تخليه لنف کليه و حالب را شرح دهد.  -52

 د.عصب دهی حالب را توضيح ده -53

 موقعيت مثانه و صفاق آن را شرح دهد. -50

 سطوح و قسمت های مثانه و تریگون مثانه را توضيح دهد.-51

 مجاورات مثانه در دو جنس را نام ببرد. -56

شریان های خونرسان به مثانه و محل تخليه وریدهای مثانه و عصب دهی به  -57

 مثانه را توضيح دهد.

ه سنگ وارد بخش تحتانی حالب می شود را شرح محل انتشار درد در زمانی ک -59

 داده و مختصری راجع به آسيب های مثانه توضيح دهد.

 چگونگی لمس مثانه و عامل احتباس ادراری را توضيح دهد.  -58

توضيح دهد که سمپاتيک چه اثری بر دیواره مثانه و چه اثری بر اسفنکتر های -24

 ک چگونه عمل می کند. مثانه دارد و پاراسمپاتي

 مکانيسم دفع ادرار را شرح دهد.          -25

محل، شکل و هورمون های مترشحه غدد فوق کليوی وخون رسانی و عصب -22

 دهی انها را ذکر کند.



کليه ها)درد کليوی و کليه های پيوند شده(و حالب)سنگ های آناتومی بالينی -23

را  سندرم کوشينگ، بيماری آدیسون(حالب و کوليک کليوی( و غدد فوق کليوی)

 شرح دهد.

 

 

 

 

 

 

 

 



دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم               

  

گاه ارداری طرح ردس روزاهن              زپشکی علوم تشریح نظری دست
 

 

  

 

 تهيه كننده:

حق جودکتر محمد پوراحمدی دکتر کاوسی،     ، دکتر 

س   تدوين كننده: دکتر محمد پوراحمدی    دتاا

 88 مهرو  89بهمن 
   

 

 

 

 

 

 

 



گاه ارداری جدول زمان بندی ردس    زپشکی علوم تشریح نظری دست
 مدت ارائه سرفصل مطالب                 

هر کالس 

 )ساعت(

امکانات  منابع درسی روش ارائه

 موردنياز

روش 

 زشيابیار

 ـ هيستولوژی کليه ها  5

ـ ســاختمان ـ عملکــرد دســتگاه جنــب      2

 گلومرولی 

 ـ گردش خون کليوی 3

ـ هيستولوژی بخشهای جمـع آوری کننـده     0

 ادرار ) کاليسها ، لگنچه ، حالب و مثانه ( 

 ـ هيستولوژی مجرای ادرار در زن و مرد 1

 هيستولوژی غددفوق کليوی -6

سخنرانی و  2

ــش و  پرسـ

 خپاس

ــان   ــی ج ــت شناس باف

 کوئيرا

 اسالید ـ 

 پروژکتورویدیو

 ميکروسکوپ 

کــوئيز ـ    

پرســـــش 

شــفاهی ـ   

 آزمون کتبی

ـ تکامل سه دستگاه کليوی ) پزونفروز تا  5

 متانفروز(

 ـ تکامل دستگاه جمع کننده ادرار 2

 ـ تنظيم ملکولی تکامل کليه ها 3

ـ برخی اختالالت مربوط به عدم تشکيل درست  0

رشحی و جمع کننده ادرار ) کليهـ  پلی بخشهای ت

 کستيک ـ نعل اسبی و...(

ـ نحوه تکامل بخشهای ذخيره کننده ادرار  1

شامل مثانه و پيشابراه و برخی اختالالت مرتبط با 

 آن

 غدد فوق کليوی -6

 جنين شناسی النگمن // 2

 

 اسالید ـ 

ــدیو  ویـــــ

 پروژکتور

 

// 

ـ  مجاورا ـ  آناتومی کليه : موقعيت ـ شکل ت

پوشش ها ـ ساختمان کليهـ  عروق و اعصاب آنـ  

ـ  مجاورات آنـ  تغذیه آنـ  محل  حالبـ  مسير

موقعيت ، مجاورات ،  تنگی هاـ  غده فوق کليویـ 

 ساختمان آنـ  عروق و اعصاب مربوطه

مثانه ، موقعيت ، مجاورات پوشش صفاقی ، 

ساختمان عروق و اعصاب آن ـ مکانيسم تخليه 

 ادرار

ـ  پيشابراه پيشا براه مرد ) پيشابراه پروستاتی

ـ  دریچه های ارادی و  ـ  پيشابراه آلتی ( غشایی

غيرارادیـ  پيشابراه زن ـ مجاورات ، دریچه هاـ  

 مقایسه پيشابراه در مرد و زن

2 // - Anatomy snell  
Gray’sAnatomy- 

- Anatomy Moor 
 

 اسالید ـ 

ــدیو  ویـــــ

 پروژکتور

 موالژ

// 

 



                  
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم    

  

گاه ارداری  عملی علوم تشریحردس  دوره طرح ردس                                                     زپشکی دست

 
 

 

 

 تهيه کنندگان:

 مدرسين گروه

کاری   وزش زپشکیمرکز مطالعات و توسعه آم كميته طرح ردس با هم

  دکتر محمد پوراحمدیاستاد تدوين کننده: 

 88  مهرو  89بهمن 

 

 

 

 

 

 

 

 



 واحد عملی /2تعداد واحد : پزشکی علوم تشریح عملی دستگاه ادراری نام درس :  

 دانشجویان پزشکی مقطع علوم پایهنفر  04:    شرکت کنندگان

 درس عملی برگزار خواهد شد. ساعتی دوجلسه عملی  0 شامل  مدت زمان ارائه درس : یک ترم تحصيلی

 

   مهرتر زمان اجرا : و دکتر کاوسی    حق جو ، دکتردکتر پوراحمدی:    مدرسين

 مقدمات علوم تشریحپيشنياز :  

 
 

 هدف نهایی دوره
 

  ردیف

 غدد فوق کليوی و  سيستم ادراری عملی اگيری آناتومیفر 5

 غدد فوق کليویو  سيستم ادراری ميکروسکوپيکفراگيری  2

 

 

 

 

 

 

ف کلی دوره  اهدا
 

  ردیف

 را بياموزدغدد فوق کليوی و  سيستم ادراری عملی آناتومی 5

در زیر ميکروسکوپيک  غدد فوق کليویو  سيستم ادراریمقطع بافتی  2

 دتشخيص ده

 را یاد بگيرد.و پيشابراه   مثانه و غدد فوق کليوی وحالبو جایگاه ان ، کليه   3

 

 

 

 



ف اختصاصی   اهدا
 دستگاه ادراری 

 اهداف رفتاری رئوس مطالب

 پيشابراه–مثانه -حالب-کليه

 غده فوق کليوی

 دانشجو پس از یادگيری مبحث باید قادر باشد: 

 موالژ و جسد شرح دهد.بخش های مختلف کليه را از روی  -5 

 مجاورات کليه و حالب را ازروی موالژ و جسد توضيح و نشان دهد. -2

 مکان های تنگی حالب را نشان دهد -3

جایگاه مثانه را از روی جسد و موالژ نشان داده و قسمت های مختلف انرا  -0

 شرح دهد.

و موالژ پيشابراه زن را از مرد تشخيص و بخش های مختلف انرا روی جسد  -1

 نشان داده و قسمت های مختلف انرا شرح دهد.

 ساختار بافتی دستگاه ادراری در زیر ميکروسکوپ تشخيص و شرح دهد. -6

بخش های مختلف غده فوق کليوی را از روی موالژ توضيح و در زیر  -7

 ميکروسکوپ تشخيص دهد.

 

 

 

 

 روش تدریس  : 

 تشریح از روی جسد تشریح شده  ر سالنموالژ از روی موالژ ود تدریس عملی در سالن 

 آموزش داده می شود . و در ازمایشگاه بافت با استفاده از الم بافتی و ميکروسکوپ

 پوراحمدی(     دکتر و حق جوآموزش دهنده :  اساتيد بخش آناتومی ) دکتر 

به علت بيماری کرونا  و عدم حضور دانشجویان ابتدا ساختارهای مورد نظر در 

دار شده و سپس عکس تهيه و به برچسب و اسالید های بافتی  موالژها 

ورده و برای دانشجویان ارسال شده است و نيز از روی جسد آصورت فایل در

و به علت  توضيح داده و به صورت فيلم در سامانه نوید بارگذاری شده است

 وجود کرونا ازمون ها به صورت انالین برگزار گردیده یا برگزار می شود.
 

  و ميکروسکوپ و الم بافتی بخش : موالژ و جسد یآموزش امکانات اجرا : طیشرا

   و ازمایشگاه بافت  حیتشرموالژ و موزش: سالن آ محل

    باشد . یم 24و نمره کل  OSCEمحاسبه نمره : آزمون به صورت  نحوه

  54:           ـ حداقل نمره قبولی :  مقررات

 ـ نمره حدنصاب قبولی دانشجویان بر اساس آیين نامه کل دانشکده می باشد.                     



 

 
 

 

 

 

 

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم                     

گاه ارداری  عملی  روزاهنطرح ردس   علوم تشریح دست  
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 عملیجدول زمان بندی ردس 
مدت  سرفصل مطالب

 ارائه

 )ساعت(

امکانات  روش ارائه

 موردنياز

 روش ارزشيابی

 نچه و حالبکليه ، کاليس های بزرگ و کوچک لگبافت شناسی 

 بافت شناسی مثانه و پيشابراه و غدد فوق کليوی 

ــتفاده از  9 اس

ميکروسکوپ 

و  و الم بافتی

ــدیو  ویــــ

 پروژکتور

الم و 

 ميکروسکوپ

پرسش شفاهی 

ــزاری  و برگـــ

 OSCEامتحان 

 کليه ، کاليس های بزرگ و کوچک لگنچه و حالببافت شناسی 

 دوره اخرترم(بافت شناسی مثانه و پيشابراه و غدد فوق کليوی) 

ــتفاده از  // اس

ميکروسکوپ 

و الم بافتی و 

ــدیو  ویــــ

 پروژکتور

الم و 

 ميکروسکوپ

// 

ــدریس از  // پيشابراه و غدد فوق کليوی –مثانه  –حالب  –اناتومی کليه  تـ

  روی موالژ

 // جسدموالژ و 

ــدریس از  // پيشابراه و غدد فوق کليوی –مثانه  –حالب  –اناتومی کليه  تـ

 جسدروی 

 // والژم

 
 

 

 


